WYKAZ nr 2/2018 z dnia 6 czenvca 2018 r . NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
W6jt Gminy Jablonna na po dstawie art. 35 us!. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1 pkt I i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nierucho mosciami
(!.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 121) podaj e do publicznej wiadomosci wykaz nieruc homosci stanowi~cych wlas nosc G miny Jablonna przeznaczonych do zbycia
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Opis nierucho mosci
Dzialka niezabudowana
i niezagospodarowana, polozona
\V rej onie ul. Chotomowskiej
w Jablonnic, powiat legionowski . Dzialka
posiada dose regularny ksztalt dl ugiego
i waskic.go trapczu. Teren olaski.
Dzialka niezabudowana
i niezagospodarowana., pototona
w rejonie ul. Chotomowskiej
w Jablonnie, powi at legionowski. Dzialka
posiada dose regularny ksztalt tr6j k'lta.
Teren plaski.
Dzialka niczab udowana
i niezagospodarowaoa, po lotona \II
rejonie ul. Choto m owsk i ~j w Jablonni e,
powi a! legion owski . Dzialka posiada dose
regularny ksztalt dlug iego i w,!£kiego
trapezu. Teren plask i.

Dzialka niezabudowana
i niezagospodarowana polozona
w rcjonie ul. Kr6!kicj i ul. Pi ~ knej
w Chotomowic. gmina Jablonna. powi at
legionowsk i. Ksztalt dzialki zblizony do
wqskicgo i d lug iego prostokqta.
Ozialka ma zostac przyl'lczon a do dzialki
przyleglej cclem popraw)' warunko w
zagospodarowani a.

Przeznaczenic nieruc homosci i sposob jej
zagospodarowa nia

Nieruchomosc i zgodni e z micjscowym
plancm zagospodarowania przestrzenllcgo
gminy Jablonna w rejonie uli cy
Chotomowsk iej i cmentarza we wsi Jablonna
zatwicrdzonym uchwal'l nr XX IXl283120 16
Rady Gminy Jablonna z doi a 28 grudoia 201 6
roku (Oz. U. Woj . Maz. z 20 17.02. 16,
paz. 1557) po lozone sq. na tereoie zabudowy
uslugowcj oznaczonym na rysunku planu
symbolem 6.U.

Cena
nier uchomosci

br utto IzlL

77 929,11

[nformacja 0
przeznaczeniu do
zbvcia

Przyznanie
w ramach
odszkodowania
ni eruchomosc i
zamicnn ej
zgodnie z uchwal'l
Nr Ll II470120 18
Rady Gminy
Jablonna z doia
25.04.20 18 r.

59677, 14

Nieruchomosc zgodni e z miejscowym
planem zagospodarowania przeslrzcnnego
gminy Jablonna zachodni ej cz~ sci wsi
Chotom6w zatwi erdzonym uchwal'l Nr

vln 112007 Rady Gminy lablonna z dnia
21 marca 2007 roku (Oz. U. Woj. Maz.
nr 106. poz. 2667) polozonajest na lerenie
z przeznaczcn icm podstawowym pod
zabudmvc; mieszkaniowt.! jednorodzinnt.! oraz
przeznaczeniem uzupelniaj<}cym pod
nieuc i<}.7.liwe uslugi wydziclone w cZysci
partcrowej budyoku mi eszkalnego,
oznaczonym w planie symbolem G6.MN

38804,04

Zbycic w drod7.c
zamiany
zgodnic z uchwalq
Nr LV/481 /2018

Rady Gmin y
Jab lonna z dnia
30.05.20 18 r.

Na podst. wie art. 34 ust. I pkt I i pkt 2 ust.wy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 0 gospod.rce ni eruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), osoby, kt6rym przysluguje prawo
pierwszenstwa w nabyci u wyzej wym ienionej nieruchomosci, sktadaj C} wnioski w terminie 6 tygodni od dni a wyw iesze nia wykazu.
Niniejszy wykaz wywiesza siy na tablicy inform acyjnej Urzydu Gminy Jablonna oraz na stron ie internetowej urzydu www. jablonna.pl, na okres 2 1 dni licz '!c
od dnia 07.06.2018 r. do dnia 27 .06.20 18 r.
Oodatkowych inform.cji udziela Refer.t Geodezji i Gospodarki N ieruchomosc iami Urz~du Gmin y J. blonna . pok . or 23 (I pi~tro) - tel. 22 767 73 11
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