OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając 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)
BURMISTRZ MOGILNA ogłasza co następuje:
Z zasobu nieruchomości Gminy Mogilno przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego niżej
wymienioną nieruchomość:
Tabela nr 1

Lp.

Nr działki
ewidencyjnej

Położenie
nieruchomości

Powierzchnia w
ha

Oznaczenie KW

Cena
wywoławcza w zł

1.

185

Niestronno

0,3838

BY1M/00029206/1

19 660,00

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego, jak również nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powodowałaby zmianę
zagospodarowania terenu. Rodzaj: rola III b - 0,1054 ha, rola IV a – 0,2784 ha. Nieruchomość niezabudowana.
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od
towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.846, poz. 2024 z 2017 r. poz. 60, poz. 1221, poz. 2491 z 2018 r. poz. 62 ,
poz. 86 i poz. 650)
Burmistrz Mogilna informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy, pierwszeństwo
nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

w

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

i złoży wniosek o nabycie nieruchomości w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od
26 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz na stronie
internetowej (www.bip.mogilno.pl), w okresie od dnia 26 kwietnia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.
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Mogilno, dnia 26 kwietnia 2018 r.

