WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu na podstawie Uchwały nr LI/368/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia
27 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w powiecie rzeszowskim, Gmina Świlcza w miejscowości Woliczka, oznaczona jako działka 126/1 o pow.
0.44 ha, w tym: tereny mieszkaniowe B – 0,0400 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr – PsIII – 0,1500 ha, łąki trwałe
ŁIII – 0,01 ha oraz pastwiska trwałe 0.24 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą RZ1Z/00092004/5 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka położona jest w miejscowości Woliczka gm. Świlcza, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem
gospodarczym. Dojazd do działki drogą asfaltowa, najbliższe otoczenie działki stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi gruntami uprawianymi rolniczo oraz gruntami przeznaczonymi do zabudowy. Działka zlokalizowana jest na terenie
z dogodnym dostępnym do urządzeń infrastruktury technicznej, dostępne uzbrojenie to: energia elektryczna, woda, kanalizacja i gaz. Teren
działki płaski, kształt nieregularny.
Opis budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny drewniany, parterowy, częściowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką
cementową. Stolarka drzwiowa drewniana, okienna drewniana. Uzbrojenie budynku mieszkalnego: energia elektryczna, woda, kanalizacja.
Dojazd do części zabudowanej drogą utwardzoną, ok. 50 m od drogi asfaltowej. Budynek nieotynkowany. Powierzchnia zabudowy zgodnie z
danymi z ewidencji gruntów wynosi 116m2, powierzchnia użytkowa budynku przyjęta na podstawie powierzchni zabudowy wynosi: 92.80 m 2.
Opis budynku gospodarczego:
Budynek gospodarczy murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką cementową.
Stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna drewniana. Uzbrojenie budynku gospodarczego: energia elektryczna. Budynek nieotynkowany
w słabym stanie technicznym.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, działka zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym
symbolem M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 98 000,00 zł.

Osobom, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości, mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, do dnia 7 marca 2018r.
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Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świlcza na okres 21 dni,
tj. od dnia 23 stycznia 2018r. do dnia 14 lutego 2018r.

Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; 36-072 Świlcza 168, pok. 8, tel. 17-86-70-124
w pon. godz. od 800 –1800, wt.-ptk. 730 – 1500.

