ZARZĄDZENIE NR ./VIII/2O19
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
zdnia
2Ol9roku
.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej polożonej
w Konstaucinie-Jeziornie przy ul. Zródlanej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer
25/3 z obrębu 03-10.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn
ym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 35 ust. 1, lb i 2 oraz art. 37 ust.2
pkt. 9
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli
ty Dz. U.
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządza, co następ
uje:

Przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość
stanowiącą
działkę ewidencyjną numer 25/3 z obrębu 03-10 o powierzchni 0.0076 ha, uregulowane
j w księdze
wieczystej nr WA5M/00238660/3, której Gmina Konstancin-Jezioma jest właścicielem
.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz
o którym mowa w
1, stanowiący załącznik
go na okres 21 dni w siedzibie Gminy
oraz opublikowanie w prasie lokalnej i na
informacji o wywieszeniu wykazu.

nr 6/2019 o przeznaczeniu do sprzedaży gruntu,
do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77
stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna

Wykonanie zarządzenia
Nieruchomościami.

Zastępcy

powierza

się

Kierownika

Wydziału

Gospodarki

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konsta
ncin-Jeziorna.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr ...!yIIł!2O19
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
zdnia..2..:..2O19r.

Wykaz Nr 6/2019
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości poniżej opisaną nieruchomość
przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetarowym:
Polożenie adres
Konstancin-Jeziorna, uL Źródlana
nieruchomości:
—

Księga Wieczysta

WA5M/00238660/3
Dzialak ewidencyjna

Oznaczenie
Obręb:
nieruchomosci wg danych
z ewidencji gruntów i
Łączna powierzchnia:
budynków
Oznaczenie użytków:

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości w planie
zagospodarowania
przestrzennego:
Forma zbycia
Cena brutto sprzedaży

25/3
03-10
0.0076 ha
Bi

Działka nr 25/3 stanowi część terenu zabudowanego restauracją.
Część północna działki jest zagospodarowana jako chodnik, a część
południowa zabudowana budynkiem restauracji.
Zgodnie z Uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin
Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stref” „A” uzdrowiska i terenów
przyległych etap I. działka położona jest na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem I 5U/Mnp/MN
zabudowy usługowej,
zabudowy pensjonatowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz
właścicieli nieruchomości sąsiedniej w celu poprawienia warunków
zagospodarowania swojej nieruchomości.
—

—

66.467,00 zł
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