
WÓJT GMINY JAS?ENICA
4 3 - 3 8 5JASIENI(2A 1 5 9

Na podstaw'e art. 35 ust. li 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20l6r., poz. 2147 t. j.)
oraz Uchwały nr XXIV/357/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 20l6r.

Wójt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości

1.

2.

3.

4.

Sprzedaż prawa własności następuje w drodze przetargu.
Nieruchomość położona w gminie Jasienica, obręb ewidencyjny Międzyrzecze Dolne.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer BBIB /00050652 /7.
Nieruchomość położona w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony (050) należącego do europejskiej sieci ekologicznej ,,Natura 2000" pod nazwą ,,Dolina Górnej Wisły".
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Nr

działki
Pow.

[ha]

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości
Cena

wywoławcza
netto

104/32 1,3737

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

KDDI-

teren dróg publicznych

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanow'ą w'ększe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

1.483.596,00 zł

(słownie:
jeden milion

czterysta
osiemdziesiąt
trzy ęsiące

pięr:set
dziewięĆdziesiąt

sześć złoęch
00/100)

104/33 1,5290

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-ushigowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
ushigowa, handel

KDDI-

teren dróg publicznych

Strefa ochrony obserwacji
archeologicznej

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

1.651.320,00 zł

(słownie:
jeden milion

sześĆset

pięćdziesiąt
jeden łysięq

trzysta
dwadzieścia

złoęch 00/100)
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104/34 2,4091

P/U 1, P/U 2 -
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej W ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej Strery. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztw'e
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

2.601.828,00 zł

(słownie:
dwa miliony

sześćset jeden
ffsięcy osiemset

dwadzieścia

osiem złoęch
00/100)

104/35 2,5073

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

KDDI-

teren dróg publicznych

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią 'w'ększe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

2.707.884,00 zł

(słownie:
dwa miliony
siedemset

siedem ęsię«y
osiemset

osiemdziesiąt
cztery złote

oolioo)

104/37 1,3517

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
ushugowa, handel

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Naibliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

1.459.836,00 zł

(słownie:
jeden milion

czterysta
pięćdziesiąt

dziewięć ęsięry
osiemset

trzydzieŚci szeŚĆ
złoęch 00/100)

104/39 2,2218

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowouorzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energrlyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodocłąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

2.399.544,00 zł

(słownie:
dwa miliony

trzysta
dziewięćdziesiąt
dziewięć ffsięcy

pięĆset
czterdzieści
cztery złote

00/100)



Zgodnie z art. 3 5 ust. 2 pkt 12 ustavry ustala się termin do składania wniosków przez osoby, któiym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących
warunków:

ie jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,pktl?piprzysługuje jej roszczc

jest poprzednim '&łaśi
)-...... 20l7r.

pkt 2) jest poprzednim 'Jvłaścicielem zbywanej nieruchomości pozbawiqn7m prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosekiwion mo nabyc:e przed upływem terminu-określ:onego w wykazie,atj. ........A.{O....«......... 20l7r.a
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.

?Wysviesziino na tablicy ogłoszeń Urzędu Gziny Jasienica
óW«5jta

T?szt«:rf Wie5:.z.erza.k
-ZA!STF,PCA WÓ:lTA

yv rktiu .... p.'» .szahnig... .;!alv.
,UZdjęto z tabliey ogłoszeń

3
W (iTlitf . .. ............ ......---... .. .---.... ..-.-.......-..-------

104/43 7,5651

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kana§ energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

8.170.308,00 zł

(słownie:
OSiem

milionów sto

siedemdziesiąt
ysięq trzysta
osiem złoych

oolyoo)

104/44 3,9584

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-usługowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowotworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztw'e
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

4.275.072,00 zł

(słownie:
cz(Brymiliony

dwieście
siedemdziesiąt

rliQć PSiQCJ
siedemdziesiąt

dwa złote
00/100)

104/45 4,2220

P/U 1-
tereny zabudowy

produkcyjno-ushigowej;

podstawowe przeznaczenie:
obiekty produkcyjne,

składy, magazyny, zabudowa
usługowa, handel

Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar zieleni trawiastej, docelowo przeznaczony do
prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach lokalnej, nowoworzonej niskoemisyjnej strefy. Cały
teren posiada nieznaczny spadek. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą jej kształt
(rzeźbę terenu). Najbliższe sąsłedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa - w rejonie ul. Ligockiej. Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie
większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne
trasy komunikacyjne - droga ekspresowa Sl (Bielsko-Biała - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała - Katowice). Działka
nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajduj;1 się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz wodocL)g. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

4.SS9.760,00 zł

(słownie:
cztery miliony

pięĆset
pięćdziesiąt

dziewięć ffsięq
siedemset

sześćdziesiąt
złoęch 00/100)


