Zarząd Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
GG.I.6840.1.11.2017.MS

WYKAZ
nieruchomości Powiatu Rawskiego położonej w Białej Rawskiej
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasto Biała Rawska, na cel publiczny.
Numer
działki
wg
EGiB

Pow.
w m2

Ozn.
Położenie
księgi nieruchomości
wieczys
tej

obręb 2
miasta Biała
Rawska

253/14 1268
2964

254/10 337
Łączna
powierzchnia
nieruchomości :
4569 m2

LD1R/ 00034667/8

254/9

Opis
nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana .
Działka nr 254/10 o kształcie zbliżonym do prostokąta
wydłużonego nieregularnego, szerokością przyległa do ul.
Mickiewicza.
przy ul. Mickiewicza Działka nr 253/14 o kształcie zbliżonym do prostokąta
wydłużonego, nieregularnego, część terenu jest
Położona jest na
wykorzystywana na ogródek rekreacyjny, pozostała część
terenach zalewowych stanowi teren zalewowy.
rzeki Białki, w
Działka nr 254/9 o kształcie nieregularnym będący w
sąsiedztwie terenów
części zbiornikiem wodnym.
zabudowanych –
Zbycie następuje w całości tj. trzy działki łącznie, ze
zabudową
jednorodzinną i usług względu na utworzony kształt z tych działek – stanowią
jeden kompleks.
publicznych .
Na działce nr 254/10 ustanowiona służebność przejazdu i
przechodu –ujawniona w dziale III księgi wieczystej.
Cała nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej –ul.
Mickiewicza.
Przeznaczenie w planie miejskim : 2.105MWu – tereny pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Sposób zagospodarowania
nieruchomości

Sposób
zagospodarowania
nieruchomości :
zgodnie z miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
oraz celem publicznym,
na który następuje zbycie
nieruchomości.

Wartość
rynkowa
( netto)
w zł

124.000

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.),
nie stosuję się przepisów o pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości. Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju nr 4 Starostwa
Powiatowego,96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Wolności 1, tel.46 8142745 wew. 18, 19.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 01.12.2017 do 22.12.2017 r.
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