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W Y K A Z
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej

wiadomości, że zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym
nieruchomość gruntową będącą własnością Miasta i Gminy Kórnik

1. Oznaczenie nieruchomości:
działka nr 179/23 o powierzchni 0,0094 ha zapisana w księdze wieczystej
nr PO 1 D/00025045/0 położona w obrębie Szczytniki.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
=> Nieruchomość wymieniona w pkt 1 niniejszego wykazu jest przeznaczona pod

tereny postulowane do zainwestowania w pierwszej kolejności - podstawowa
funkcja mieszkalna - symbol M - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwałą
Rady Miejskiej w Kórniku Nr LV/450/98 z dnia 16.06.1998r. ze zm.

=> Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków
zagospodarowania przyległych działek nr 174/4 i 181/4.

3. Forma sprzedaż y

=> Tryb bezprzetargowy.

4. Cena nieruchomości:
=> Cena za działkę nr 179/23 wynosi 17 402,00 zł.

(słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta dwa 00/100 )

j 5. Termin zapłaty ceny
Zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.

i 6. Informacja
\ Przedmiotowa działka stanowi rów melioracji szczegółowej nr R-Kp2.
\ W związku z powyższym na ww. nieruchomości zostanie ustanowiona służebność
! przesyłu na rzecz Miasta i Gminy Kórnik.
IJwaga: Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia
ł>0. Ad .

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
na okres 21 dni, tj. od dnia .44.-..d^ o. do dnia
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ,
natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu
obejmującym co najmniej powiat.

oraz



Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - Wydział Gospodarki Nieruchomości, parter pok. nr 2,
te1 .( 61 )8 170 - 411 .
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