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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.)
oraz Uchwaty Rady Gminyjasienica NrXI/147/19 z dnia 10 pazdziernika 2019r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informaq"^ o przeznaczeniu do zbycia
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej
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Jasienica 345/39 BB1B/00136638/0 0,0537
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Nieruchomosc stanowi wtasnosc Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym
Gminy Jasienica. Dzialka jest potozona w strefie komercyjno-mieszkaniowej
usytuowanej wzdtuz przebiegu ul. Cieszyiiskiej, w nieodlegtym sqsiedztwie
zasadniczej cz^sci Jasienicy (ok. 1,6 km), Jaworza (ok. 2 km) i BieIska-Biaiej
(ok. 4 km). Dziaika stanowi teren o funkcji komunikacyjnej, uzupetniaj^cej
wzgl^dem obszarow przylegtych, bez prawa i mozliwosci zabudowy. Znajduje
si^ w otoczeniu w przewadze zabudowy ustugowo-handlowej oraz
od polnocy - w sqsiedztwie terenow kolejowych. Nieruchomosc znajduje si?
w obszarze nieuzbrojonym, z dost^pnosciq podstawowego uzbrojenia
w infrastruktur^ technicznq, znajdujqcego siq w obszarze gruntow sqsiednich.
Nieruchomosc posiada niezalezny, prawny i faktyczny dojazd do drogi
publicznej. Lqczne cechy fizyczne dziatki srednio korzystne. Zamiana dziaiki
345/39 na dzialk^ 1224/3 nast^pi w celu regulacji przebiegu publicznie
dost^pnego ciqgu pieszego, t^czqcego drog^ o nazwie Czarny Chodnik
z publicznq drogq gminnq Nr 490101S.
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1. Prawo uzytkowania wieczystego nieruchomosci obowiqzuje do dnia 5 grudnia 2089 r.
2. Optata roczna z tytutu uzytkowania wynosi: 45,27 zi.
3. Stawka procentowa oplaty z tytul-u uzytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomosci gruntowej okreslonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomosciami (Dz. U z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.) - ustalonej przez wtasciciela gruntu, tj. Skarb Panstwa.
4. Opiate rocznq za uzytkowanie wieczyste gruntu nalezy uiszczac w terminie do dnia 31 marca kazdego roku kalendarzowego z gory za dany rok, bez wezwania, na konto Starostwa

Powiatowego z siedzibq w BieIsku-Biatej.
5. Wysokosc optaty rocznej z tytutu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2018r.,

poz. 2204 z pozn. zm.), podlega aktualizacji nie cz^sciej niz raz na 3 lata, jezeli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie. Zaktualizowanq optat? rocznq ustala si?, przy zastosowaniu
dotychczasowej stawki procentowej, od wartosci nieruchomosci okreslonej na dzien aktualizacji optoty.

6. Aktualizacji optaty rocznej dokonuje si? z urz^du albo na wniosek uzytkownika wieczystego nieruchomosci gruntowej, na podstawie wartosci nieruchomosci gruntowej okreslonej przez
rzeczoznawc? majqtkowego.

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. Ipkt 1 i 2 ustawy przys^uguje pierwszenstwo nabyda
nieruchomosci.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosd osobom fizycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216 a przysl-uguje osobie, ktora spetnia jeden
z nast^pujqcych warunkow:

pkt 1. Przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej u?tawy lub odr^bnych przepisow, jezeli z^ozy wniosek o nabycie przed upl'ywem terminu okreslonego
wwykazie,tj. ....0.5...J^.................. 2019r.
pkt 2. Jest poprzednim w^ascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawiqnym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ziozy wniosek
o nabycie przed upfywem terminu okreslonego w wykazie, tj..........!(3.?..:.A2..|..^.;............ 2019r.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogl'oszen w Urz^dzie Gminy Jasienica. Wywieszononatab'licy ogloszen Urz^du Gminy Jasienica

w dniu ....,..2..l(..^.Q-Zril.Z..'ie.(('.B.)'^<2...,..^.(.9..l'..,
Zdj?to z tablicy ogtoszen
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