W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka przeznaczonych do sprzedaży.
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Plan Zagospodarowania
Położenie działki:
Przestrzennego Gminy
strefa peryferyjna w miejscowości Kobylany Chorkówka nie obowiązuje od dnia
31.12.2002r.
Opis:
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
działki stanowią przyległy, niewykorzystany Studium Zagospodarowania
na cele drogowe pas gruntu. Teren prawie Przestrzennego Gminy Chorkówka
płaski, kształt: nieregularne wielokąty.
nieruchomości mają następujące
Przydatność gruntu na cele inwestycyjne: przeznaczenie:
mniej niż przeciętna.
Otoczenie:
rozproszona
zabudowa Działki leżą w terenach oznaczonych
mieszkaniowa, tereny do zabudowy oraz symbolem ,, MU '' i tekstem ,, tereny
grunty rolnicze.
zabudowy mieszkaniowej i tereny
mieszkaniowo – usługowej o niskiej
Dojazd:
intensywności.''
położenie
bezpośrednio
przy
drodze
ogólnodostępnej, urządzonej (wyżwirowanej)
która ma połączenie z drogą urządzoną
asfaltową i drogą główną powiatową.
Warunki geotechniczne do zabudowy:
przeciętne, z uwagi na kształt i bezpośrednie
położenie przy drodze, mogą
stanowić
uzupełnienie przyległych działek – poprawa
zagospodarowania

1) 2 831,00
Sprzedaż
Bezprzetargowa

2) 4 497,00
3) 6 172,00

w trybie art.37 ust.6

4) 6 421,00

Ustawy z dnia 21

5) 5 020,00

sierpnia 1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami.
(t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 z późn.
zm.).

* VAT wg
obowiązujących
przepisów

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2016 r. do 6 lipca 2016r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j Dz.U z 2015. poz.1774 ze zm. /
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 15 czerwca 2016r.

