Nasielsk, dnia 01.02.2019 r.
ZPN.7125.4.2018.3.AS

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej
wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki

Nasielsk, ul. Starzyńskiego 7
741/3

Powierzchnia działki

1542 m²

Numer Księgi Wieczystej
prowadzonej dla lokalu
Przeznaczenie nieruchomości

OS1U/00058033/7

Numer lokalu

19

Powierzchnia użytkowa
lokalu

43,19 m²

Udział w częściach
wspólnych

4832/115891

Opis lokalu

Lokal mieszkalny położony na parterze, składa się z:
- 3 pokoi
- kuchni
- łazienki z wc
- korytarza
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy
o pow. 5,13 m²
89 400,00 złotych

Cena nieruchomości

Nieruchomość znajduję się na terenie nie objętym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,
w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.
Informujemy również, że Rada Miejska w Nasielsku nie ustanowiła
prawa pierwokupu na rzecz Gminy Nasielsk, oraz nie podjęła uchwały,
o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku od 05.02.2019 r. do 26.02.2019 r.
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