Załącznik Nr.1 do zarządzenia
Wójta Gminy Raba Wyżna
z dnia 01 grudnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
Wyżna przeznaczonych do zbycia

Gminy Raba

W Y K A Z
nieruchomości Gminy Raba Wyżna przeznaczonych do zbycia

L.
p.

1

Nr ew.
Oznaczenie
nieruchomoś
kw. nr
ci

234/37

NS1T/00086280/6

234/38

NS1T/00086280/6

2

234/43
3

4

234/44

NS1T/00086280/6

NS1T/00086280/6

Opis
Powierzchnia
nieruchomości

0,1005 ha

Przeznaczenie
Cena
nieruchomości w planie
nieruchomości przestrzennego
brutto
zagospodarowania
gminy

Nieruchomość
niezabudowana
położona na terenie 41346 zł
wsi Sieniawa resztówka

0,1052 ha

„

43284 zł

0,1830 ha

„

63117 zł

0,1988 ha

„

68566 zł

Informacje o
przeznaczeniu (
zbyciu )
nieruchomości

Termin do złożenia
wniosku przez osoby,
którym przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu na podstawie Uwagi
art. 34 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 ustawy o
gospodarce
nieruchomościami

Nieruchomość
Tereny mieszkalnictwa i
przeznaczona do
usług ,,MU” .Strefa
Do dnia 02 marca
zbycia w formie
częściowej ochrony
2017 roku
przetargu ustnego
konserwatorskiej
nieograniczonego
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU” . Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej
ponadto strefa sanitarna
wokół cmentarzy, ujęcie
wody musi być poza tą
strefą
Tereny mieszkalnictwa i

„

„

„

„

„

„

Dla niniejszej
nieruchomości będzie
ustanowiona służebność
w formie nieodpłatnej i
nieograniczonej czasem,
polegająca na prawie
przejazdu ,przechodu i
przegonu po działce ew
234/59, 234/56
stanowiących własność
Gminy Raba Wyżna
objętych księgą wieczystą
NS1T/00086280/6
NS1T/00089687/0

234/52

NS1T/00089687/0

234/47

NS1T/00086280/6

5

234/46
6

234/55

234/54

NS1T/00086280/6
NS1T/00089687/0

234/51
234/45

43862 zł

0,1094 ha

„

45012 zł

0,1076 ha

„

44268 zł

0,1881 ha

„

77392 zł

0,2129 ha

„

73425 zł

NS1T/00089687/0

8

9

„

NS1T/00089687/0

7

234/53

0,1066 ha

NS1T/00086280/6
NS1T/00089687/0

usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej
ponadto strefa sanitarna
wokół cmentarzy, ujęcie
wody musi być poza tą
strefą
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej
ponadto strefa sanitarna
wokół ccmentarzy, ujęcie
wody musi być poza tą
strefą
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej,
częściowo w strefie
sanitarnej wokół
cmentarzy
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej
Tereny mieszkalnictwa i
usług ,,MU”. Strefa
częściowej ochrony
konserwatorskiej

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

