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W y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; - księga wieczysta Nr 20596 A , prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka Nr 1081/2, położona w Olszanicy,
2) powierzchnia nieruchomości; - 0,1957 ha,
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w środkowej części Olszanicy po prawej stronie drogi międzynarodowej Lesko-Krościenko. Od
strony północnej działka przylega do w/w drogi, od strony południowo-zachodniej i południowej do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej, natomiast od
strony wschodniej do działki niezabudowanej
o podobnym przeznaczeniu. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną światła i siły, wodną z ujęcia wiejskiego oraz kanalizacyjną
z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych.
Na przedmiotowej działce zlokalizowany został budynek byłej szkoły, obecnie wykorzystywany jako cztery oddzielne lokale mieszkalne
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
5) termin zagospodarowania nieruchomości; - nie dotyczy
6) W budynku Nr 240 wyodrębniono 4 lokale mieszkalne, których wartość wynosi:
lokal Nr 240/1 - pow. użytkowa 34,10 m2, - 34 068,50 zł.
lokal Nr 240/2 - pow. użytkowa 48,36 m2, - 40 928,50 zł.
lokal Nr 240/3 - pow. użytkowa 85,11 m2, - 59 168,50 zł.
lokal Nr 240/4 - pow. użytkowa 91,64 m2, - 62 638,50 zł.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy,
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 20.10. 2008 r. do dnia 12.11.2008 r. tj. na okres 21 dni - zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XIV/111/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.
Olszanica, dnia 20 października 2008 r.
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