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Zal4cznikdo Zarz4dzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 4612023 z dnia 23.01.2023 r.
Wykaz nieruchomoSci wlasnoSci Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do sprzedairy.

l. 812t4

812t5

0,02 ha

0,03 ha

TB l Kl00029t62ts

TB l K/0002916?ls

i opis nieruchomoSci

Werynia, poSrednia cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.
jako grunty orne - RV. Teren dzialki
lekko pochyty, czQsciowo ogrodzotry,
DoroSnigty traw4 oraz nasadzeniam i
krzew6w ozdobnych i zywoplotem

z tui w zdluZ poludn i owo -zach odn i ej
granicy , przy kt6rej usytuowany jest
r6wniez slup elektroenergetyczny z
lini4 napow ietrznq. Ksztatt dzialki

regularny,, zblihony do trap ezu. Obszar
dzialki przec inaj A s iec i kanal izacji

sanitarnej. Dzialka ma dostgp do drogi
powiatorvej o nawierzchni bitumicznej,
bez wzEdzone,_qo zjazdu i przepustu na

przydroznym rowie.

Werynia, poSrednia cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.
jako pastwiska trwale - PsV. Teren

dzialki lekko pochyly,
zagospodarowany fragmentem
ogrodzenia i branr4 wjazdowQ,

poroSniqty trarv4 oraz nasadzeniam i

drzew i krzewow ozdobnych. Ksztalt
dziatki regularny, zblizony do trap ezu.

Teren dzialki przecinaj4 sieci
kanal izacji san itarnej, lin ia

e I ektroene rge ty czna (w zdlu?
poludniorvo-zachodniej granicy) oraz

Iinia telekornun ikacyj rn (tv zdlu?
potnocno-zachodniej granicy). Doj azd

do dzialki odbywa sig drogE powiatow4
o nawierzchni biturnicznej.

Przeznaczenie w
planie

zagospoda rowa n ia
przestrzennego

Brak planu -
w studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy,
zabudowy

zagrodowej,
zabudowy

jednorodzinnej l-2
kondygnacj i, uslug
towarzyszEcych -

oznaczenie w
studium symbolem

MR/N

Brak planu -
w studium obszar
rnieszkaniowo -

uslugowy,
zabudowy

zagrodowej,
zabudowy

jednorodzinnej l-2
kondygnacji, uslug
towarzysz4cych -

oznaczenie
w studium

syrnbolem MR/N

Cena
nieruchomoSci

13 104,00
zlote (brutto)

Forma sprzed aLy

bez przetarsu na
poprawe warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 08 .03 .2023 r.

Nr
dzialki Obszar ha K\ry Polozenie

Termin
skladania
wniosk6w

przez osoby
a

uprawnrone

8 659,00
zlotych (brutto)

bez przetargu na
poprawg warunkow
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 08.03.2023 r.
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3. 82t t37 0,0103 ha TB l W00029162ts

Werynia, centralna cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.
jako pastwiska trwale - PsV. Teren
dziatki lekko pochyly, czgsciorvo

ogrodzony i utwardzcny w pozostalej
czgSci poroSniEty traw4 oraz

nasadzen iam i krzew6w ozdobnych
i zywoplotem. Ksztah dzialki

regularny, zbliZony do trap ezu. Obszar
dzialki przecina siei gazowa, a w

centralnej czgsci znajdujA sig osadniki
Sciekow. Dojazd do dzialki z drogi

publicznej, drog4 boczn4 o narvierzchni
utward zonej, po ustanowieniu

sluzebnoSci gruntowej na czgsci dzialki
nr 821143 stanorviqcej wlasnoSi Gminy

Kolbus zowa.

Brak planu -
r,v studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy,
zabudowy

zagrodowej,
zabudowy

jednorodzinnej l-2
kondygnacj i, uslug
towarzyszqcych -

oznaczenie
w studium

symbolem MR/N

5 27 5,$0
zlotych (brutto)

bez przetargu na
poprawe warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 08.$.2AT r.

Osoby, kt6rym prrysluguje pierwszeistwo w nabyciu nieruchomogci na podstawie art. 34 ust, I pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tekstjednolity Dz.U.22021 L poz. 1899 ze zm,), mog4 sktadac wuioski do dria 08.03.2023 r.

Kolbuszowa, dnia23.01 .2023 r.
Sporz qdzil: Joanna Mycek

Niniejszy wykaz zostal wynvieszony na okres 21 dni tj. v' dniach ... ... do
na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczolty w dniu ...
n a s tronie internetowej U rzgdu Miejs kiego v'u,w. kol buszow a.pl.
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