Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 502/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 sierpnia 2010 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
przeznaczonych do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

PołoŜenie
Nieruchomości

Bielsk
Podlaski
ul. Szarych
Szeregów

Oznaczenie
według
ewidencji
gruntów

Obręb
nr 3

3652/54

Nr
Księgi
wieczystej

BI1P/0006
378/4

Pow.
nieruchomości
ha

0,0585

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie miejscowym

Sposób
zagospodarowa
nia

Działka o kształcie prostokąta
połoŜona przy drodze
gminnej, gruntowej. W
drodze znajduje się wodociąg
i kanalizacja sanitarna,
moŜliwość doprowadzenia
energii elektrycznej

Teren zabudowy
mieszkaniowej,
jednorodzinnej,
oznaczonej w planie
symbolem 7 MN.

Zgodny z
przeznaczeniem
w planie
miejscowym .

Termin
zagospodarowania

brak

Cena wywoławcza
nieruchomości
w zł

51.429,00 zł
netto

+ podatek VAT w
stawce 22% i
kwocie
11.314,38zł

Sposób udostępnienia – przetarg ustny nieograniczony.
¹ 7 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na terenach tych dopuszcza się lokalizację:
- obiektów i urządzeń usługowych nieuciąŜliwych dla środowiska, niekolizyjnych z funkcją mieszkaniową i nie szpecących otoczenia.
- urządzeń i obiektów towarzyszących.
Zakazuje się:
- lokalizacji usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien i materiałów budowlanych,
- lokalizacji warsztatów mechanicznych (w tym mechaniki pojazdowej), stolarskich, ślusarskich ubojni zwierząt, zakładów masarskich, garbarskich i ninnych podobnego typu.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 9, Tel. 85 731 81 36 w godzinach pracy Urzędu.
Poprzedni właściciele wyŜej określonych nieruchomości lub inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) lub odrębnych przepisów, korzystają z pierwszeństwa jej nabycia za cenę określoną w
wykazie, jeŜeli złoŜą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni - od dnia 10 sierpnia 2010r. do dnia 31 sierpnia 2010r.
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