OGŁOSZENIE
GPN.6840.9.2016

BURMISTRZA MIASTA WĘGROWA
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta
Węgrowa
ogłasza, co następuje:
I.
Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości:
Termin do
złożenia
wniosku o
nabycie
Oznaczenie w
Nr
Przeznaczenie w planie
Cena
Położenie
księdze
Przeznaczo
nieruchomości
ewidencyjny
Powierzchnia nieruchomo
miejscowym i sposób
nieruchomości
Lp.
Opis nieruchomości
wieczystej
na do:
przez osoby,
nieruchomo
w ha
jej zagospodarowania
w zł
ści
którym
KW Nr
ści
przysługuje
pierwszeństwo
nabycia ¤
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nieruchomość gruntowa
niezabudowana. W
W miejscowym planie
bezpośrednim sąsiedztwie
zagospodarowania
starsza zabudowa
przestrzennego m.
mieszkaniowa jednorodzinna i Węgrowa – Osiedle Glinki
6 tygodni
Sprzedaży w
zagrodowa z produkcją
nieruchomość położna
licząc od dnia
Węgrów
drodze
10.669,00 zł
1
0,0189
3843/1
SI1W/00050159/7
zwierzęcą. Sąsiedztwo
jest w terenie, dla którego
wywieszenia
ul. Ogrodowa
bezprzetargo
+ VAT 23 %
uciążliwe. Lokalizacja
podstawowym
wykazu
wej
przeciętna. Uzbrojenie w
przeznaczeniem jest
media: prąd, woda i
zabudowa mieszkaniowa
kanalizacja sanitarna Dojazd
jednorodzinna i usługi
przeciętny - drogą gruntową
nieuciążliwe.
utwardzoną.
II.
1.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni. tj. od 01.02.2017 r. do 21.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, Rynek Mariacki 16 oraz zamieszczeniu na
stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
Uwaga!
¤ - Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) lub odrębnych
przepisów, jeżeli złoży wniosek w w/w terminie (art. 34 ust.1 pkt.1),
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w w/w
terminie (art. 34 ust.1 pkt. 2).
Opr. A.S.

