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Wojt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz 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)

ogtasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaz prawa wtasnosci zabudowanej nieruchomosci gruntowej

potozonej w Mi^dzyrzeczu Gornym, oznaczonejjako dz. 67/10.

Przedmiotem zbycia jest zabudowana nieruchomosc gruntowa, potozona w obr?bie ewidencyjnym Mi^dzyrzecze Gorne,
obj?ta ksi?g4 wieczyst^ nr BB1B/00051695/7 prowadzon^ przez S^d Rejonowy w Bielsku-Biatej, Wydzia^ VII Ksi^g
Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntowjako dz. 67/10 o pow. 0,1556 ha, stanowi^ca wtasnosc Gminy Jasienica.
Nieruchomosc polozona jest w centralnej cz^sci miejscowosci Mi?dzyrzecze Gome, bezposrednio przy drodze publicznej
o nawierzchni asfaltowej - ul. Centralna. Dziatka nie jest ogrodzona, znajduje si? w granicy petaego wyposazenia
w infrastruktur^ techniczn^. Dodatkowo na dziafce znajduje si? studnia wodna. Bezposrednie s^siedztwo nieruchomosci
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana wzdl^uz ul. Centralnej wraz z podstawow^ infrastruktur^
spoleczn^. Dziatka jest zakrzewiona i cz?sciowo zadrzewiona, ponadto jest zabudowana budynkiem mieszkalno-
gospodarczym nr 50, ktory jest murowany, parterowy, miejscowo podpiwniczony, z cz?sciowo uzytkowym poddaszem,
oddanym do uzytkowania pod koniec XIX w. (1880r.). Z uwagi na znaczny okres uzytkowania oraz przeci^tn^ gospodark^
remontow^, budynek ten znajduje si? w ztym stanie technicznym, wymagaj^cy gruntownych prac remontowych, maj^cych
na celu przywrocenie catosci do wspotczesnych parametrow uzytkowych. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi tqcznie
164,32 m2 (plus dodatkowo powierzchnia gospodarcza przyziemia wynosz^ca 69,08 m2 oraz powierzchnia nieuzytkowego
strychu).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sotectwie Mi^dzyrzecze Gorne,
zatwierdzonym Uchwa^ Nr XXVII/257/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogtoszon^ w Dzienniku
Urz?dowym Woj. Sl^skiego Nr 45 poz. 1233 z dnia 19 kwietnia 2005r., dzialka znajduje si? w terenie oznaczonym
symbolem ,,14MN" o podstawowym przeznaczeniu jako tereny zabudowy jednorodzinnej oraz cz?sciowo w terenie
oznaczonym symbolem ,,9KD" o podstawowym przeznaczeniu jako cele komunikacji. Ponadto, budynek nr 50
w Mi^dzyrzeczu Gornym wpisanyjest do gminnej ewidencji zabytkow Gminy Jasienica.
Obci^zenia nieruchomosci i zobowi^zania, ktorych przedmiotemjest nieruchomosc:

1) budynek nr 50 w Mi^dzyrzeczu Gornym ze wzgl?du na swoje walory zabytkowe i architektoniczne zostat uj?ty
w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, wpisanyjest do gminnej ewidencji zabytkow Gminy Jasienica, a ponadto zostal
obj?ty ochron^ konserwatorsk^ na mocy prawa miejscowego;

2) dla w/w budynku zostata wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr NB/74/2013 z dnia
19 grudnia 2013r. orzekaj^ca m. in. o zakazie uzytkowania obiektu z uwagi najego zly stan techniczny, stwarzaj^cy
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz oproznieniu i zabezpieczeniu nieruchomosci przed dost^pem osob
trzecich.

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

2. Z dniem 2 listopada 2018r. min^ 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. Cena wywo^awcza netto 142.000,00 zl (sfownie: sto czterdziesci dwa tysiqce zlotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomosci zostanie powi^kszona o nalezny podatek VAT
obowiqzujqcy na dzien zawarcia umowy notarialnej.

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si? w dniu 20 lutego 2019r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 113
Urz?du Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,1 pi?tro. I
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5. Wadium w wysokosci 5% ceny wywotowczej, tj. 7.100,00 zt (stowme: siedem tysi^cy sto zlotych 00/100) nalezy wpl-acic
w pieni^dzu do dnia 13 lutego 2019r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spoldzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytul przelewu: ,,wadium -1 przetarg, dzia&a 67/10 w Mi?dzyrzeczu Gornym").
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestnikow przetargu.

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 odwolaniu albo zamkni?ciu przetargu, jednak nie
pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia, odpowiednio:
^ odwol-ania 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 ogtoszeri w Urz?dzie Gminy Jasienica w dniu 21 wrzesnia 2018r., opublikowany na stronie internetowej
wmv.b.ipjasLemcajil i www.Jasienic^i.El oraz na Portalu Ofertylnwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu
21 wrzesnia2018r.

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

10. Uczestnicy przyst^puj^cy do przetargu zobowi^zani s^ do przedtozenia dokumentow stwierdzaj^cych tozsamosc; osoby
prawne i jednostki nie posiadaj^ce osobowosci prawnej - odpis z Krajowego Rejestru S^dowego (informacja
odpowiadajaca 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 2018r., poz. 986 z pozn. zm.)) lub innego w}asciwego
rejestru oraz upowaznienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pdnomocnicy - petaomocnictwo w formie aktu
notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomosci w przetargu; matzonek zamierzaj^cy samodzielnie licytowac
nieruchomosc nabywan^ do maj^tku wspolnego - pisemn^ zgod? wspotmatzonka lub dokumentu swiadcz^cego
o istnieniu rozdzielnosci maj^tkowej pomi?dzy ma^zonkami. Przy zakupie nieruchomosci przez osob? b^d^cq
cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (Dz. U.
z 2017r., poz. 2278), wymaganejest stosowne zezwolenie wynikaj^ce z przepisow tej ustawy.

ll.Przetarg uwaza si? za zakonczony wynikiem negatywnym, jezeli nikt nie przyst^pi^ do przetargu ustnego lub zaden
z uczestnikow nie zaoferowat 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 wl-asnosci nic przyst^pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawi adorn ieniu, Wojt Gminy maze odst^pic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie
podlega zwrotowi.

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

16.Szczeg6towe informacje dotycz^ce 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
Urz?du Gminy:
od 70() do 1500 - poniedziatek, sroda, czwartek,
od 70() do 1600 - wtorek,

/- up. \V6jtaod 7()0 do 1400 - pi^tek.
Wywieszono na tablicy ogtoszen Urz?du Gminy Jasienica
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