
WOJTGMINYJASIENICA
43-385 JASIENICA 159

Wojt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.) oraz Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na zbycie prawa wlasnosci nieruchomosci potozonej w obr^bie ewidencyjnym Roztropice,

oznaczonej jako pgr. 468/2, pgr. 472 i dz. 805, zabudowanej budynkiem nr 122.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomosc gruntowa zabudowana, potozona w gminie Jasienica, w obr?bie ewidencyjnym
Roztropice, usytuowana bezposrednio przy drodze publicznej Rudzica-Wieszcz^ta, obj?ta ksi?g^ wieczyst^ numer
BB1B/00055779/8 prowadzon^ przez S^d Rejonowy w Bielsku-Biatej, Wydziat VII Ksi^g Wieczystych, oznaczona
w ewidencji gruntow jako pgr. 468/2 o pow. 0,0900 ha, pgr. 472 o pow. 0,1700 ha i dz. 805 o pow. 0,0500 ha, stanowi^ca
wtasnosc Gminy Jasienica.
Nieruchomosc sktada si? z przylegaj^cych do siebie dziatek o ^cznej pow. 0,3100 ha, ktore stanowi^ funkcjonaln^ catosc
zwi^zan^ z istniej^c^ zabudow^, tj. budynkiem o dotychczasowej funkcji remizy strazackiej (obecnie nieuzytkowanej).
Nieruchomosc ma ksztati: wielok^ta zblizonego do prostok^ta, jest ptaska i rowna, cz^sciowo nachylona w kierunku
potudniowym. Jest zabudowana murowanym, jednokondygnacyjnym, cz^sciowo podpiwniczonym budynkiem
z nieuzytkowym poddaszem (strychem), ktory zosta^ wybudowany w roku 1875 - spetaiajqc funkcj? oswiatow^ (szkota
podstawowa). W latach 1983-1987, dotychczasowy budynek szkoly zmodernizowano i cz?sciowo rozbudowano o znajduj^cy
si? od strony potnocnej garaz, adaptuj^c go do nowej funkcji (remizy strazackiej). Powierzchnia uzytkowa budynku to:
195,30 m2, a niezaleznie powierzchnia dodatkowa istniej^cego garazu to: 72,90 m2. Budynek znajduje si? w pogorszonym
stanie technicznym, wymagaj^cym gruntownych prac remontowych (w tym: w aspekcie catkowitej modernizacji oraz
przekwalifikowania obiektu do nowej funkcji). L^czny obszar dzialekjest cz^sciowo ograniczony z uwagi na posadowion^
w pcrfudniowej cz?sci, na dziatce 472, stacj? transformatorow^ osadzon^ na czterech stupach zelbetowych oraz budynek
murowany pozostaty po starej stacji transformatorowej (obecnie do rozbiorki). Na nieruchomosci rosnq drzewa owocowe,
od frontu obsadzonajest tujami, a reszta nieruchomosci porosni?tajest traw^. Nieruchomosc znajduje si? w zasi^gu pe^nego
wyposazenia w infrastruktur? techniczn^: istniej^ca infrastruktura w wykonanymi przyl-^czami. Przed budynkiem znajduje
si? nieczynna studnia z wod^. Nieruchomosc jest ogrodzona ptotem z siatki stalowej. W s^siedztwie znajduj^ si? tereny
niezabudowane, zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny uprawiane rolniczo. Nieruchomosc posiada bezposredni
dost?p do drogi publicznej.
Obci^zenia nieruchomosci i zobowi^zania, ktorych przedmiotemjestnieruchomosc:
- budynek nr 122 w Roztropicach ze wzgl?du na swoje walory zabytkowe i architektoniczne zostat uj^ty w Wojewodzkiej
Ewidencji Zabytkow, jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Jasienica, a ponadto zostat obj?ty ochronq
konserwatorskq na mocy prawa miejscowego; przedmiotowy obiekt podlega ochronie w mysl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy
o ochronie zabytkow i apiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r., poz 2067);
- niezabudowana cz^sc pgr. 468/2 o pow. 2 m2, jest wydzierzawiona do dnia 31 maja 2020r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w scrfectwie Roztropice, zatwierdzonym
Uchwat4 Nr XX VII/25 8/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogtoszon^ w Dzienniku Urz^dowym Woj.
Sl^skiego Nr 45 poz. 12314 z dnia 19 kwietnia 2005r., nieruchomosc zabudowana oznaczona jako pgr. 468/2, pgr. 472
i dz. 805, znajduje si^ w terenie oznaczonym symbolem „! UI" o podstawowym przeznaczeniu jako tercny uslug innych.

1. Nieruchomosc jest sprzedawana w istniej^cym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntow
i budynkow.

2. Z dniem 25 lipca 2019r. min^t termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu
nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si? w dniu 20 listopada 2019r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113
Urz^du Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,1 pi?tro.

4. Cena wywotowcza netto 215.000,00 zt (slownie: dwiesciepi^tnascie tysi^cy zlotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomosci zostanie powi^kszona o nalezny podatek VAT
obowiqzujqcy na dzieii zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokosci 5% ceny wywotawczej, tj. 10.750,00 zt (sfownie: dziesifc tysi^cy siedemset pifcdziesiqt zlotych
001100) nalezy wptocic w pieni^dzu do dnia 13 listopada 2019r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spoldzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytut przelewu: ,,wadium -1 przetarg, dz.: 468/2, 472 i 805 zabud. budynkiem nr 122 w Roztropicach"),
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestnikow przetargu.
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6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygrat, zalicza si? na poczet ceny nabycia prawa wtasnosci
nieruchomosci.

7. Pozostatym uczestnikom przetargu wadium zwraca si$ niezwtocznie po odwo^aniu albo zamkni^ciu przetargu, jednak nie
pozniej niz przed uptywem 3 dni od dnia, odpowiednio:
^ odwotania przetargu,
^ zamkni?cia przetargu,
^ uniewaznienia przetargu,
^ zakonczenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy zostat podany do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Jasienica w dniu 13 czerwca 2019r., opublikowany na stronie internetowej
w.wwjHgJa.sien.iCtLj?! i www.jasienica.pl oraz na Portalu Ofertylnwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu
13 czerwca 2019r.

9. Przetarg jest wazny bez wzgl?du na liczb? uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowat
co najmniej jedno post^pienie powyzszej ceny wywokwczej.
0 wysokosci postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tym ze postqpienie nic moze wynosic mniej niz 1% ceny
wywotawczej, z zaokrqgleniem w gor^ do pelnych dziesiqtek ztotych.

10. Uczestnicy przyst?puj^cy do przetargu zobowi^zani 34 do przedtozenia dokumentow stwierdzaj^cych tozsamosc; osoby
prawne i jednostki nie posiadajqce osobowosci prawnej - odpis z Krajowego Rejestru S^dowego (informacja
odpowiadaj^ca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsi?biorc6w, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia
20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze S^dowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1500)) lub innego wtasciwego rejestru oraz
upowaznienia udzielonego przez organ przedstawicielski; petnomocnicy - petnomocnictwo w formie aktu notarialnego
do uczestnictwa i nabycia nieruchomosci w przetargu; matzonek zamierzaj^cy samodzielnie licytowac nieruchomosc
nabywan^ do maj^tku wspolnego - pisemn^ zgod? wspotmateonka lub dokumentu swiadcz^cego o istnieniu rozdzielnosci
majatkowej pomi?dzy ma^zonkami. Przy zakupie nieruchomosci przez osob? b?d^C4 cudzoziemcem, w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane
jest stosowne zezwolenie wynikaj^ce z przepisow tej ustawy.

ll.Przetarg uwaza si? za zakonczony wynikiem negatywnym, jezeli nikt nie przyst^pk do przetargu ustnego lub zaden
z uczestnikow nic zaoferowa} post^pienia przynajmniej 1% ponad cen? wywotawcz^.

12.Uczestnik przetargu maze, w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia wyniku przetargu, zaskarzyc czynnosci zwi^zane
z przeprowadzeniem przetargu do Wojta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporz^dzenia umowy przeniesienia wtasnosci w formie aktu notarialnego oraz optaty s^dowej zwi^zanej
z wpisami wieczystoksi^gowymi ponosi nabywca.

14.Jezeli osoba ustalonajako nabywca prawa w^asnosci nie przyst^pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wojt Gminy maze odst^pic od zawarcia umowy, a wptacone wadium nic
podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomosci sprzedanej w drodze przetargu podlega zaptocie nie pozniej niz 7 dni przed dniem
zawarcia umowy przenosz^cej wtasnosc, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spoldzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

16. Szczegotowe informacje dotyczqce przetargu mozna uzyskac siedzibie Urz?du Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I pi?tro, pokoj 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy
Urzedu Gminy:
od 7"" do 15"" - poniedziatek, sroda, czwartek,
od 70() do 160() - wtorek,
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