ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.130.2021
Burmistrza Praszki
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie:

ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {t.J. Dz. U.
z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 255/XXXII/2021
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie: „wyrażenie zgody na sprzedaż w formie
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrąb Miasto Praszka jako
działka nr 588/16 o powierzchni 0,0026 ha"
zarządza się co następuje:

§1
Ogłaszam wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej,
która została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres
21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Praszki.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Praszki

Nr Or.0050.130.2021 Z dnia 19.11.2021r.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z pierwszeństwem nabycia na rzecz właścicieli działki sąsiedniej.
Zgodnie z art 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Praszki podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z pierwszeństwem nabycia na rz«z
właścicieli działki sąsiedniej.
Lp.

Oznaczenie nieruchomości
według danych z ewidencji
gruntów

1
1

2
Województwo: opolskie
Powiat: oleski
Jednostka ewidencyjna: Praszka
-miasto
Obręb ewidencyjny: Praszka
arkusz mapy 2 działka nr 588/16
o powierzchni 0,0026 ha (Bpzurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy)
Położenie nieruchomości: ul.
Adama Mickiewicza

Oznaczenie
nieruchomości
według ksiągi
wieczystej
3

OPlL/00028885/1

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposobu jej
zagospodarowania

4
Nieruchomość o pow. 0,0026 ha o kształcie
trapezu porośnięta koszonym trawnikiem.
Położona w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość
niezabudowana, nieogrodzona i
nieuzbrojona. Bezpośredni dostęp do drogi
gminnej - ul. Adama Mickiewicza.

5

6

2 160,00 zł
brutto

Brak MPZP
W studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Praszka (Uchwała
168/XVII/2000zdnia
27.06.2000r.) działka nr
588/16 znajduje się na w
strefie zabudowy usługowo
-mieszkaniowej
(śródmiejskiej)__________

Wyka ogłasza się na okres 21 dni tj. od 19 listopada 2021r. do 13 grudnia 2021r.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa dnia 31 grudnia 2021r.
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