JASIENTCA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z pozn. zm.J
43—385 IASIENTCA •IS81Z Uchwaty Rady Gminy Jasienica Nr XXXIII/343/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. i Uchwaty Rady Gminy Jasienica Nr VI/58/15 z dnia 30 kwietnia 2015r.
Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia prawa wtasnosci nieruchomosci

Miejscowosc

Nr
parceli/
dzialld

Przeznaczenie
nieruchomosci

Nr

Pow.

ksi^gi wieczystej

[ha]

w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego

Opis nieruchomosci

Wartosc
netto

Cel
sprzedazy

Nieruchomosc jest usytuowana w scistym centrum miejscowosci Rudzica,

pomi^dzy drogami o nazwach: Sw. Jana i Zamkowa, w sqsiedztwie osrodka
zdrowia, kosciota, budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz
handlowych. Ma ksztah wielokqta, jest ptaska i rowna. Usytuowana jest w
terenie zurbanizowanym i uzbrojonym: siec energetyczna, wodociqgowa,

teletechniczna i gazowa. Dziatka jest ogrodzona, porosni^ta trawq. Na
dziake znajdujq si^ drzewa (w tym trzy pomniki przyrody: jesion, buk
czerwonolistny, lipa] oraz krzewy. Posiada bezposredni dost^p do drogi

publicznej - droga o nazwie Zamkowa i droga o nazwie Sw. Jana. Dzialka
jest zabudowana murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem
o powierzchni uzytkowej 529,18 m2. Jest cz^sciowo podpiwniczony, 400.000,00
zt
posiada nieuzytkowe poddasze (strych), wchodzi w sktad dawnego

31/4

BB1B/00069691/8

zespotu dworskiego z okresu I potowy XVII wieku, w okresie powojennym
petnit funkcj^ osrodka zdrowia, a od konca lat 70-tych XX wieku do konca

0,4195

Rudzica

1UCtereny koncentracji
usiug obstugi

okresu uzytkowania petnii funkcj^ mieszkalnq. Na dziatce znajduje si^
rowniez drugi budynek (dawnej wozowni), murowany
jednokondygnacyjny, niemieszkalny, z drugiej polowy XIX wieku, obecnie

ludnosci

nie jest uzytkowany, o powierzchni zabudowy: 87,77 m2. Pod podworkiem,

Dziatka objqta.
jest strefq

scistej ochrony
konserwatorskiej

,A"

(stownie:
czterysta

tysi^cy

ztotych
00/100)

potozonym mi^dzy budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
znajdujq siq podziemne budowle (piwnice) - obecnie niedost^pne.

Budynek dworu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow
wojewodztwa slqskiego pod pozycjq A-175/76 [pod nr 54/60] na

Sprzedaz
prawa
wtasnosci
w drodze
przetargu,
cena

wywoiawcza
540.000,00 zi
(sfownie:
preset
czterdziesci

tysiyy zfotych
00/100]. We

podstawie Decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bielsku-

Biatej z dnia 08 wrzesnia 1976 roku nr KI.IV.5340/713/76.

ma

Dnia 20 marca 2017 roku Slqski Konserwator Zabytkow wydat Pozwolenie

mozliwosci

Nr 637/2017 na sprzedaz dziatki 31/4 potozonej w Rudzicy, pod

licytowania

warunkiem spetnienia wskazanych w w/w pozwoleniu wytycznych.

dziatek
oddzielnie.

Nieruchomosc jest usytuowana w scisiym centrum miejscowosci Rudzica,

pomi^dzy drogami o nazwach: Sw. Jana i Zamkowa, w sqsiedztwie osrodka
zdrowia, kosciota, budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz

handlowych. Posiada zapewniony niezalezny, prawny i faktyczny dostQp
do publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomosc

31/6

BB1B/00069691/8

0,1711

stanowi niezabudowany grunt o funkcji typowego przydomowego ogrodu
trawiastego. Wschodnia cz^sc dzialki stanowi trwale utwardzonq
i faktycznie uzytkowanq drogq dojazdowq. Przez dziatk^ przebiegaj^ dwie

napowietrzne linie eNN stanowiqc minimalnie istniejqce ograniczenia.
Ksztalt dziatki zwarty, teren ptaski.

140.000,00
z}
(stownie:
sto
czterdziesci

tysiyy
zfotych

00/100)

Zagospodarowanie terenow zieleni ma nawiqzywac do historycznego
ukiadu kompozycyjnego zatozenia dworskiego.

1

1, Zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami ,,Ustalonq, zgodnie z art. 67, cen^ nieruchomosci lubjej cz^sci wpisanej do rejestru zabytkow obniza siq
o 50%". Dzia^ki zbywane sq tqcznie, nie ma mozliwosci zakupu dziatek oddzielnie. W zwiqzku z powyzszym dla 20/27 czqsci wylicytowanej ceny zostanie udzielona
bonifikata w wysokosci 50%.

2. Nieruchomosc jest zbywana pod warunkiem: wykonania niezb^dnych zabezpieczen budynku dworu i przylegtych do niego podpowierzchniowych reliktow przed
dalsz^ degradacjq (zabezpieczenie fundamentow, konstrukcji murow, dachu) - w terminie do 2 lat od dnia jego nabycia, zagospodarowania na cele uzytkowe zabytku
z przeprowadzeniem kompleksowego remontu, przy uwzgl^dnieniu jego historycznej funkcji i wartosci tego zabytku - w terminie do 6 lat od dnia jego nabycia.
3. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala siq termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym przys^uguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt1i pkt 2 ustawy.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszeristwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a, przys^uguje osobie, ktora
spetaia
jeden
z nast^pujqcych warunkow:

pkt 1) przys^uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed up^ywem
terminu

n/i

wwykazie,tj. ...''i-.^....W^^W^...... 2018r.

,

,.i

•

okreslonego

pkt 2] jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtesnosci tej nieruchomosci przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego
spadkobiercq, jezeli ^^ \^. ^-L ' ztozy wniosek
o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj.

2018r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og^oszeri w UrzQdzie Gminyjasienica.
Z up. ^Vojta

ZAS^i^A W^TA
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Wywieszono na tablicy ogtoszen w dniu: .....^...0??Q/»T^....... 2018r.
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