
Nasielsk, dnia 06.05.2019 r. 

ZPN.6840.3.2019.3.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 V/50/19   

Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  
na rzecz użytkownika wieczystego,  podaję do publicznej wiadomości 

w y k a z 

nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 

Położenie Miasto Nasielsk 

Numer działki 786/4 

Pow. działki 33 m² 

Numer KW OS1U/00048158/6 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

Nieruchomość  położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku  

z dnia 10.11.2011 r. sytuuje położenie nieruchomości  w kompleksie oznaczonym 

jako MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, 

modernizacja oraz przekształcanie. 

Opis nieruchomości Nieruchomość położona w mieście Nasielsku. Działka stanowi jedność gospodarczą 

z przyległą do ul. Warszawskiej działką zabudowaną dwukondygnacyjnym domem 

mieszkalnym, przy ulicy i towarzyszącą mu zabudową garażową i komórkami 

gospodarczymi na zapleczu.  

Kształt działki i powierzchni są dostosowane do faktycznego władania terenem.  

Oddzielne wykorzystanie działki ze względu na jej położenie, kształt i powierzchnię 
nie jest możliwe. Przy potraktowaniu łącznym- należy uznać, że kształt działki 

umożliwia racjonalne korzystanie ze zlokalizowanych na niej budynków, zgodnie  

z ich przeznaczeniem.  

Działka leży w centralnej części miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 

osiedle mieszkaniowe o zabudowie wielorodzinnej, średnio- wysokiej oraz obiekty 

handlowe i usługowe, pomieszane z funkcją mieszkalną. Przyległa ulica jest 

wyposażona w sieci medialne: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, 

gazociąg sieciowy. Przyległa ulica jest urządzona z wydzielonymi chodnikami.  

Teren równy, płaski. 

Cena nieruchomości  1 936,00 złotych 

 

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 upływa  

w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj.  

od dnia 07.05.2019 r. do dnia 28.05.2019 r. 

 

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski 


