Wójt Gminy Kroczyce podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zamiany
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiących własność Gminy Kroczyce:
I.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 286/XLII/2018 z dnia 28.09.2018 r. przeznaczono do zamiany następujące nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości

Lp
1

1

Obręb
Nr KW
2
1939/4
Pradła
CZ1M/00049366/0
(brak obciążenia hipotecznego
oraz innych zobowiązań)

Powierzchnia
nieruchomości
[ha]

Opis nieruchomości

3

4

0,2150

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana,
sklasyfikowana jako lasy klasy V i
pastwiska klasy VI

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
(symbol mpzp)
5
- Symbol przeważający
na obszarze - 27ZL,
- Pozostały - 5ZW.

Cena
nieruchomości
brutto

Informacja o
przeznaczeniu do
zbycia

6

7

8 320,50 zł

Zbycie
nieruchomości w
trybie zamiany

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 36/IV/2007 r. z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pradła,
powyższe symbole oznaczają:
 27ZL – tereny zieleni wysokiej leśnej, kompleksy leśne;
 5ZW – tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych tworzących ciągi ekologiczne;
Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 28.11.2018 r., na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kroczyce, w miejscowości Pradła oraz umieszczono na stronach
internetowych www.kroczyce.bip.jur.pl oraz www.kroczyce.pl. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w prasie lokalnej obejmującej zasięgiem powiat
zawierciański.
Szczegółowych informacji na temat zbywanych nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, pok.
Nr 16 II piętro, za pośrednictwem e-mail na adres: pmista@kroczyce.pl, pod nr tel. 34 3152 150 do 5 wew. 39 od pn-pt w godzinach 7.30-15.30.
Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Data: 26.11.2018 r.

