
WYKAZ  15/2020
nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) i Zarządzenia
Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 157/VIII/2020 z dnia 26.08.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz
Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

Lp
Adres nieruchomości:

Oleśnica
Numer
działki

Arkusz
Mapy

Powierzchnia
działki w m2

KW Nr Cena nieruchomości

1. ul. Rzepakowa 8, obręb Lucień 97 98 722 WR1E/00028070/7 64.100,00

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczana i Łukanowską w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego
2013 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2013r., poz. 3869, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w/
w działka znajdują się w jednostce strukturalnej o symbolu: 17.MN).  

Działka nr 97 AM 98 znajduje się w strefie technicznej od linii elektroenergetycznej (linii wysokiego napięcia 110 kV).
Zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 18.05.2020r. od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zagospodarowanie terenu w pobliżu linii jest
możliwe z zachowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. (Dz. U. z 2003r.,
nr 192, poz. 1883) oraz wyznaczonej w obowiązującym aktualnie MPZP strefy technologicznej linii napowietrznej 110 kV. W przypadku wystąpienia kolizji w/w
linii elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem działki, należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A., o wydanie stosownych Warunków Przebudowy
oraz wykonać jej przebudowę staraniem i na koszt zainteresowanych inwestorów lub Gminy w porozumieniu z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.

Bezpośrednie  sąsiedztwo  działki  nr  97  AM  98  stanowią  działki  niezabudowane.  Przedmiotowa  nieruchomość  posiada  kształt  prostokąta.  Teren  działki  jest
nieogrodzony, płaski, niezagospodarowany, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą.
Uzbrojenie terenu: prąd, gaz, kanalizacja, woda, telefon przebiega w drodze. Do działki doprowadzona jest kanalizacja oraz woda. Przez teren działki przebiega
napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Działka usytuowana jest na terenie płaskim, jest porośnięta trawą. 
Dojazd do działki poprzez wjazd bezpośrednio z ulicy Rzepakowej (droga o nawierzchni asfaltowej z oświetleniem ulicznym).  

Powyższa nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 31 sierpnia 2020 r. do dnia 20 września 2020r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z
późn. zm.) upływa z dniem 11 października 2020 r. 
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