Trzebielino, dnia 1 grudnia 2021r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 roku, Dz.U.2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2021 roku, Dz.U z 2021 r., poz. 1899),

Wójt Gminy Trzebielino
Podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Nr
działki

337/5

Nr księgi
wieczystej

Położenie

0,60 ha

1,22 ha

SL1M/00015408/2

337/6

Pow.
działki

Obręb
Trzebielino

Opis nieruchomości

Nieruchomości położone są na obszarach
dużego kompleksu leśnego, na wschód od
drogi krajowej nr 22, w pobliżu miejscowości
Grądki Dolne. Tworzą jeden ciąg dróg
polnych, nie utwardzonych. Długość dróg
wynosi około 4 km przy średniej szerokości
około 6 m.
Zestawienie klaso-użytków wg ewidencji
gruntów:
Działka 337/5 – drogi (dr) 0,62 ha
Działka 337/6 – drogi (dr) 1,22 ha
Działka 13/1 – drogi (dr) 0,62 ha

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Brak planu zag. przestrz. W
studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Trzebielino – droga gminna
160020G

Cena
wywoławcza /
wartość

87.643,00 zł

Forma zbycia

Zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze
umowy zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.
1899)

Brak planu zag. przestrz. W
studium uwarunkowań i
kierunków
13/1
0,62 ha
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Trzebielino – droga gminna
160019 G
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się 6 tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do składania wniosków dla osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawi art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2.
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