
Na podstawie art. 35 ust. 1 i

A'OJTGMINYJASIENiCA
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z pozn. zm.)

oraz Uchwaty Rady Gminy Jasienica Nr XX/293/20 z dnia 1 pazdziernika 2020r.

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

oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci

Miejscowosc Nr
dziatki/
parcel!

Nr ksi^gi
wieczystej

Pow.

[ha]
Przeznaczenie
nieruchomosci
w miejscowym

planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposob jej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Cel
sprzedazy

Cena netto

Mazaricowice 2433/20 BB1B/00071230/6 0,0030

23PG -
tereny dziatalnosci

produkcyjno-
gospodarczej

Nieruchomosc jest potozona w strefie posredniej Gminy Jasienica,
w obr^bie ewidencyjnym Mazaricowice, w rejonie ul. Starobielskiej.

Dziatka znajduje si? w zasiQgu petnego uzbrojenia i wyposazenia
w elementy infrastruktury. Sqsiedztwo stanowi, w przewadze,

zabudowa produkcyjno-ustugowo-magazynowo-handlowa. Dziatka jest
usytuowana wzdtuz ul. Starobielskiej. Ma ksztatt trojkqta i stosunkowo
niewielkq powierzchni^. Jest utwardzona, nieogrodzona, z dopuszczalnq.

funkcjq. komunikacyjn^.. Dojazd do nieruchomosci jest korzystny,
potozenie i lokalizacja: dobre.

Mazaricowice 2369/144 BB1B/00104921/8 0,0014

23PG -
tereny dziatalnosci

produkcyjno-
gospodarczej

Nieruchomosc stanowi wtasnosc Skarbu Panstwa w uzytkowaniu
wieczystym Gminy Jasienica.

Jest potozona w strefie posredniej Gminy Jasienica, w obrQbie
ewidencyjnym Mazaricowice, w rejonie ul. Starobielskiej. Dziatka

znajduje si^ w zasi^gu petnego uzbrojenia i wyposazenia w elementy
infrastruktury. Sqsiedztwo stanowi, w przewadze, zabudowa
produkcyjno-ustugowo-magazynowo-handlowa, Dziatka jest

usytuowana wzdtuz ul. Starobielskiej. Ma nieregularny ksztatt zblizony
do trojkqta i stosunkowo niewielk^ powierzchniQ. Jest utwardzona,

nieogrodzona, z dopuszczalnq funkcjq komunikacyjnq. Dojazd
do nieruchomosci jest korzystny, potozenie i lokalizacja: dobre.

1. Prawo uzytkowania wieczystego nieruchomosci obowi^zuje do dnia
19 listopada 2096r.

2. Optata roczna z tytutu uzytkowania wynosi: 2,10 zt (siownie: dwa
zfote 10/100).

3. Stawka procentowa optaty z tytutu uzytkowania wieczystego
wynosi 3% ceny nieruchomosci gruntowej okreslonej zgodnie
z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U z 2020r., poz. 65 z pozn. zm.) - ustalonej
przez wtasciciela gruntu, tj. Skarb Paristwa.

4. Optat^ 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 Bielsku-Biatej.

Sprzedaz
w drodze

przetargu.

Nie ma
mozliwosci
licytowania
oddzielnie
dziatek:
2433/20

i 2369/144.

(Cena tqczna
dla dziatek
2433/20 i

2369/144):

5.065,00 zt

(stownie:
p/$c tysi^cy
szescdziesi^t
p/$c ztotych
00/100).



T

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 2020r.,
poz. 65 z pozn. zm.), podlega aktualizaqi nie cz?sciej niz raz na
3 lata, jezeli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie.
Zaktualizowanq optat^ rocznq ustala s\q, przy zastosowaniu
dotychczasowej stawki procentowej, od wartosci nieruchomosci
okreslonej na dzieri aktualizacji optaty.

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.

Zgodnie z:

art. 35 ust. 2 pkt 12) ustawy ustala SIQ termin do skfadania wnioskow przez osoby, ktorym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy.

art. 34 ust. 1 ustawy W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym j prawnym pierwszeristwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a, przystuguje osobie, ktora spetnia jeden
z nast^puj^cych warunkow:

pkt 1) przystuguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odrQbnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego
w wykazie, tj. ,.....^.5.A'i:t<.C.'2.nJ'.R...,^.C>^...,,,r.

pkt 2) jest poprzednim wtascicf^l^m zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed dniem 5 grudnia 1990r. albojego spadkobiercq., jezeli ztozy
wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ......^.3..S'h4.('Ztl4'e^.....J^.O<Z..4........r.

0
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeri w UrzQdzie Gminy Jasienica.

ZAS^PCA WOJTA
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Wywieszono na tsbiicy ogfcszen Urz?du Gminy Jasienica |

w dniu ......^...^Qudt).^......,LO.,iO^....^M^
Zdj?to z tabiicy'ogi'oszen

wdniu


