OGŁOSZENIE BURMISTRZA MOGILNA
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia
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. 2204) – podaję
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej:

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

Powierzchnia

Rodzaj
użytku

Opis nieruchomości

Bi

Nieruchomość usytuowana w sąsiedztwie
istniejącej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej.
W bezpośrednim otoczeniu zlokalizowane są
nieruchomości zabudowane garażami oraz
stadion sportowy. Działka wyposażona
w instalację elektryczną, posiada
nieograniczony dostęp do mediów
występujących lokalnie. Dojazd realizowany
drogą utwardzoną. Kształt działki stanowi
prostokąt o korzystnych proporcjach
umożliwiających zabudowę garażem.

BY1M/0002204/0
działka nr 578/42
17 m2

1.
Obręb
ewidencyjny:
Mogilno
ul. Sportowa

Termin zapłaty

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości.

Sprzedaż prawa własności w drodze
bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania

Działka znajduje się na terenie,
na którym nie ma opracowanego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z zapisami studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego, przedmiotowa
działka oznaczona jest jako
obszar mieszkalnictwa i usług.

Cena nieruchomości

2 500,00 zł
+ podatek VAT, naliczony
według stawek obowiązujących
w dniu sprzedaży
nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ww.
przepisów ustawy, upływa w dniu 22.07.2019 r.

Bliższych informacji na temat ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 (pokój 213), pod nr telefonu 52 318 55 39.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl na okres 21 dni,
tj. od 06 czerwca 2019 r. do 27.06 2019 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 06.06.2019 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: ……………………

