WOJT GIVllNY JASIEI^S^dstawie art. 35 ust. 1 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U. z 2018r., poz. 121 z pozn. zm.)
43--385 TASIE^s^ICA 15^

oraz UchwalyNRXLIII/604/18 Rady Gminyjasienica z dnia 23 marca 2018r.

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia prawa wlasnosci nieruchomosci

1. Sprzedaz prawa wtasnosci nast^puj e w drodze przetargu.
2. Nieruchomosc polozona w gminie Jasienica, obr^b ewidencyjny Mi^dzyrzecze Dolne.

3. Nieruchomosc obj^ta ksi^gq wieczystc} numer BB1B/00050652/7.
4. Nieruchomosc po^ozona w zasi^gu Obszaru Specjalnej Ochrony [OSO] nalezqcego do europejskiej sieci ekologicznej ,,Natura 2000" pod nazwq ,,Dolina Gornej Wisty".

Nr

Pow.

dzialki

[ha]

Przeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposob jej zagospodarowania

,,04PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy uslugowej;

Opis nieruchomosci

Cena
wywotawcza
netto

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
w ramach Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Uksztattowanie

terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury budowlanej.

104/48

0,5192

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) sklady;
c) magazyny;
d) zabudowa ustugowa z wytqczeniem ustug:
- spolecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykulow

Caiy teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze s^siedztwo dzialki stanowiq
wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze Dolne -

spozywczych;
e] uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

uliczne. Dziatka posiada bezposredni dostQp do publicznej drogi gminnej.
Przewazajqca cz^sc dziatki oddana jest w dzierzaw? na cele dziatalnosci

674.960,00 zt
[stownie:
szescset siedem dziesiqt

Rudzica). Dziaika znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi?kszych aglomeracji
regionu: Bielska-Biaiej, Cieszyna czy Katowic; w odlegiosci ok. 6 km
cztery tysiqce
przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa S52 [Bielsko- dziewiyset szescdziesiqt
Biata - CieszynJ oraz DK 1 (Bielsko-Biata - Katowice]. Dziatka nie posiada
zhtych 00/100)
uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq siq kanaty energetyczne
i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg oraz oswietlanie

rolniczej. W chwili sprzedazy, dziatka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

1

,,04PU" -

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
w ramach Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Uksztattowanie
terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury budowlanej.
Przeznaczenie podstawowe:
Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo dziatki stanowig
a] zabudowa produkcyjna;
wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa
b] sktady;
jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze Dolne RudzicaJ. Dziatka znajduje si^ w niedalekim sqsiedztwie wiQkszych aglomeracji
104/49 0,5294 c) magazyny;
d) zabudowa ustugowa z wylqczeniem uslug:
regionu: Bielska-Bialej, Cieszyna czy Katowic; w odleglosci ok. 6 km
- spoiecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa S52 (Bielskozdrowotnej, spolecznej lub socjalnej,
Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biala - Katowice). Dzia&a nie posiada
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si^ kanaty energetyczne
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykulow
i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodoci^g oraz oswietlanie
spozywczych;
uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej drogi gminnej.
ej uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU; Przewazajqca cz^sc dzialki oddana jest w dzierzaw^ na cele dziatalnosci
f) infrastruktura techniczna.
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzialka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.
,,04PU" Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
tereny obiektow produkcyjnych, skiadow
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
w ramach Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Uksztahowanie
terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury budowlanej.
Przeznaczenie podstawowe:
Caiy teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo dziatki stanowiq
a) zabudowa produkcyjna;
wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa
b) sktady;
jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze Dolne Rudzica). Dzia{ka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych aglomeracji
104/50 0,5262 c) magazyny;
d) zabudowa uslugowa z wylqczeniem uslug:
regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci ok. 6 km
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa S52 [Bielskozdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
Biata - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biata - Katowice). Dziatka nie posiada
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanaly energetyczne
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow
i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg oraz oswietlanie
spozywczych;
uliczne. Dziaika posiada bezposredni dostQp do publicznej drogi gminnej.
e] uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU; Przewazajqca cz^sc dziatki oddana jest w dzierzaw? na cele dziatalnosci
f) infrastruktura techniczna.
rolniczej. W chwili sprzedazy, dziaika ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.
tereny obiektow produkcyjnych, skladow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;

688.220,00 zt
(stownie:

szescset osiemdziesiqt
osiem tysi^cy dwiescie
dwadziescia zfotych
00/100)

684.060,00 zt
[sfownie:
szescset osiemdziesiqt
cztery tysiqce
szescdziesiqt zfotych
00/100)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do skiadania wnioskow przez osoby, ktorym przysluguje pierwszeiistwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a, przystuguje osobie, ktora spetnia jeden z nast^pujgcych
warunkow:

pkt 1) przystuguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie,
t]..........AL..V).a-.i^'....^.Q.{8..........T.
pkt 2} jest poprzednim wlascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy wniosek
o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie, tj.......j6.il...{T\ff-{Sf-....^'..y.i..Q!..............r.
•^J

J

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Jasienica.

Wy^vieszoao na tablicy ogtoszen Urz^du Gminy Jasienica

W(teiy......^.....k.w.(^0.'^....2.0.^..^...^^Lt

^OJTA
ZAS^fA\^TA
Krsy^ifif WwoseorKak

Zdj^to z tablicy ogloszea •
wdaiu

2

