
Niedźwiada-Kolonia, dnia 30 stycznia 2018 r.

RL.6840.1.2018.AK
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art.  35 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz.  121 ze zm.) oraz uchwały
Nr XXIX/192/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wójt Gminy Niedźwiada podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do sprzedaży:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości

Informacje
o przeznaczeniu

do sprzedaży
Nr Kw Nr działki, położenie

1.
LU1A/

00045468/5

1035
Jednostka ewidencyjna:
060809_2 Niedźwiada

Obręb: 0014 Tarło Kolonia
Jednostka rejestrowa: G.372

Arkusz mapy nr 1

0,0600 ha

Nieruchomość  gruntowa  składająca  się  z  działki  zabudowanej
budynkiem  piętrowym  po  byłej  remizie  i  sklepie  spożywczo-
przemysłowym  oraz  murowanym  budynkiem  toalety  o
wymiarach  3  m  x  1,45  m  i  murowanym  śmietnikiem
o wymiarach 1,50 m x 1,45 m. Wszystkie budynki od kilku lat są
nieużytkowane.  Nieruchomość  zlokalizowana  w  centrum  wsi
Tarło-Kolonia  przy  drodze  asfaltowej  relacji  Tarło-Ostrów
Lubelski.  Po  przeciwnej  stronie  drogi  znajduje  się  przystanek
autobusowy.  Sąsiedztwo stanowią  działki  rolne  niezabudowane
oraz  działki  siedliskowe  zabudowane.  Działka  o  kształcie
wielokąta  nieregularnego,  ogrodzona  z  trzech  stron  siatką
metalową  posadowioną  częściowo  na  podmurówce.  Od  strony
drogi  dojazdowej  brak  ogrodzenia.  Plac  przed  budynkiem
wysypany  żużlem.  Budynek  wolnostojący,  piętrowy  bez
podpiwniczenia,  wybudowany  w  latach  1980-tych.
Program użytkowy: - parter: klatka schodowa, sala sprzedażowa
z  magazynem -  piętro:  sala  taneczna,  pomieszczenie  zaplecza
kuchennego.

Nieruchomość oznaczona
symbolem C-14 UI –

tereny zabudowy
usługowej – publicznej

i komercyjnej.

120.000,00 zł
(słownie złotych:
sto dwadzieścia
tysięcy 00/100)
 + 23% podatku

VAT.

Sprzedaż
nieruchomości

w trybie przetargu
ustnego

nieograniczonego

Zgodnie  z  art.  34  ust.  1  pkt  1  i  pkt  2  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  w  przypadku  zbywania  nieruchomości  osobom  fizycznym  i  prawnym
pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest  poprzednim  właścicielem  zbywanej  nieruchomości  pozbawionym  prawa  własności  tej  nieruchomości  przed  dniem  5  grudnia  1990  r.

albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej

ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe  informacje  dotyczące  nieruchomości  uzyskać  można  w  Urzędzie  Gminy  Niedźwiada  pok.  17  lub  telefonicznie  (81)  465  36  00

w godzinach pracy urzędu od 800 do 1500.
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