
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 2020r., poz. 65 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 oznaczonychjako dzialki: 2621/4 i 2779/3

oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci oznaczonej jako dzialka 2369/146,
potozonych w obr^bie ewidencyjnym Mazancowice.

z trzech dziatek potozonych w obr^biePrzedmiotem zbycia s^ ^cznie dwie nieruchomosci gruntowe, sUadaj^ce si?
ewidencyjnym Mazancowice, oznaczone w ewidencji gruntowjako:

1) dzialka 2621/4 o pow. 0,0036 ha, obj?ta ksi^g^ wieczystii numer BB1B/00071230/6 prowadzon^ przez S^d
Rejonowy w Bielsku-Biatej, Wydzia^ VII Ksi^g Wieczystych, stanowi^ca wfasnosc Gminy Jasienica;

2) dzialka 2779/3 o pow. 0,0330 ha, obj?ta ksi?g4 wieczyst^ numer BB1B/00071230/6 prowadzon^ przez S^d
Rejonowy w Bielsku-Biatej, Wydzial VII Ksi^g Wieczystych, stanowi^ca wtasnosc Gminy Jasienica;

3) dziatka 2369/146 o pow. 0,0111 ha, obj?ta ksi?g4 wieczys4 numer BB1B/00104921/8 prowadzon^ przez S^d
Rejonowy w Bielsku-Biatej, Wydzial VII Ksi^g Wieczystych, stanowi^ca wl-asnosc Skarbu Panstwa, b^d^ca
w uzytkowaniu wieczystym Gminy Jasienica.

Dzialka 2621/4 jest polozona w strefie posredniej Gminy Jasienica, w obr^bie ewidencyjnym Mazaricowice, przy
ul. Starobielskiej. Znajduje si? w zasi?gu petnego uzbrojenia i wyposazenia w elementy infrastruktury. S^siedztwo stanowi,
w przewadze, zabudowa produkcyjno-ustugowo-magazynowo-handlowa, usytuowana wzdhiz ul. Starobielskiej. Dziatka ma
nieregulamy ksztah i stosunkowo niewielk^ powierzchni^, cz^sciowojest utwardzona kamieniem (cz^sc parkingu), a wzdtuz
jej granicy istnieje cz?sciowe ogrodzenie. Dojazd do nieruchomoscijest korzystny, potozenie i lokalizacja: dobre.
Dziatka 2779/3 jest potozona w strefie posredniej Gminy Jasienica, w obr?bie ewidencyjnym Mazancowice, przy
ul. Starobielskiej. Znajduje si? w zasi^gu petaego uzbrojenia i wyposazenia w elementy infrastruktury. S^siedztwo stanowi,
w przewadze, zabudowa produkcyjno-ustugowo-magazynowo-handlowa, usytuowana wzdtuz ul. Starobielskiej. Dziatka ma
nieregulamy ksztaft i stosunkowo niewielk^ powierzchni?. Jest, w przewazaj^cej cz?sci, porosni?ta traw^ oraz cz^sciowo
utwardzona kamieniem (cz?sc parkingu), a wzdl-uz jej granicy istnieje cz?sciowe ogrodzenie. Dziatka jest wielok^tem,
stanowi w^ski (ok. 5 m), wyd^uzony, nieforemny, o nieregularnym ksztatcie pas gruntu. Dojazd do nieruchomosci jest
korzystny, potozenie i lokalizacja: dobre.
Dzialka 2369/146 jest potozona w strefie posredniej Gminy Jasienica, w obr?bie ewidencyjnym Mazaricowice, przy
ul. Starobielskiej. Znajduje si? w zasi?gu petaego uzbrojenia i wyposazenia w elementy infrastruktury. S^siedztwo stanowi,
w przewadze, zabudowa produkcyjno-ustugowo-magazynowo-handlowa, usytuowana wzdhiz ul. Starobielskiej. Dziatka ma
nieregulamy ksztaft i stosunkowo niewielk^ powierzchni^, cz^sciowojest utwardzona kamieniem (cz?sc parkingu), a wzd^uz
jej granicy istnieje cz?sciowe ogrodzenie. Dojazd do nieruchomoscijest korzystny, potozenie i lokalizacja: dobre.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sol-ectwie Mazancowice,
zatwierdzonym Uchwat^ Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogtoszon^ w Dzienniku
Urz?dowym Woj. Sl^skiego Nr 45 poz.1237 z dnia 19 kwietnia 2005r.:

1) dziatka 2621/4 znajduje si? w terenie oznaczonym symbolem ,,25KD" - o podstawowym przeznaczeniu jako cele
komunikacji;

2) dziatka 2779/3 znajduje si? w terenie oznaczonym symbolem ,,19 PG i 20 PG" - o podstawowym przeznaczeniu
jako tereny dzialalnosci produkcyjno-gospodarczej zwi^zanej z drobn^ wytworczosci^, magazynami, sktadami,
techniczn^ obs^ug^ rolnictwa, motoryzacji, budownictwa; na cz?sci nieruchomosci projektuje si? urz^dzenie
elektroenergetyczne;

3) dzialka 2369/146 znajduje si? w terenie oznaczonym symbolem ,,25KD" - o podstawowym przeznaczeniu jako cele
komunikacji.

Obci^zenia nieruchomosci i zobowi^zania, ktorych przedmiotem s^ nieruchomosci:
- dziatka 2621/4, na odcinku o dtugosci 6,32 m i szerokosci 1,0 m jest obci^zona shizebnosci^ przesy^u polegaj^c^ na prawie
lokalizacji przyt^cza swiatiowodowego, z mozliwosci^ wejscia w teren;
- dziatka 2369/146, na odcinku o dlugosci 20,36 m i szerokosci 1,0 m jest obci^zona sluzebnosci^ przesytu polegaj^c^ na
prawie lokalizacji przyt^cza swiatfowodowego, z mozliwosci^ wejscia w teren;
- dziatka 2369/146 znajduje si? w uzytkowaniu wieczystym Gminy Jasienica do dnia 19 listopada 2096r., wysokosc optety
rocznej za 2019r. ztytu^u uzytkowania wieczystego dla dziatki 2369/146 wynosUa 16,65 z\, przy wysokosci stawki 3%.

Dzialki 2621/4, 2779/3 i 2369/146 stanowiq funkcje gruntow uzupelniajqcych w strefie przyleglej zabudowy, dlatego
nic ma mozliwosci ich zakupu oddzielnie.
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1. Nieruchomosci 34 sprzedawane w istniej^cym stanie, na podstawie danych z ewidencji gruntow i budynkow.

2. Z dniem 27 lutego 2020r. min^l termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przystuguje 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 2020r., poz. 65 z pozn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si? w dniu 8 kwietnia 2020r. (sroda) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej
nr 113 Urz?du Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,1 pi?tro.

4. Cena wywo^awcza za obie nieruchomosci, stanowi^ce trzy dzialki, ^cznie wynosi aetto 57.514,00 zl (sfowme:
pi^cdziesiqt siedem tysi^cy pifcset czternascie zlotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomosci zostanie powi^kszona o nalezny podatek VAT
obowiqzujqcy na dzien zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokosci 5% ceny wywotawczej, tj. 2.875,70 zl (sfowme: dwa tysiqce osiemset siedemdziesiqtpi^c ziotych
701100) nalezy wptacic w pieni^dzu do dnia 1 kwietnia 2020r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spoldzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytut przelewu: ,,wadium -1 przetarg, dz.: 2621/4, 2779/3 i 2369/146 w Mazancowicach").
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 wtosnosci
nieruchomosci.

7. Pozostatym uczestnikom przetargu wadium zwraca si? niezwtocznie po odwcrfaniu albo zamkni^ciu przetargu, jednak nie
pozniej niz przed up^ywem 3 dni od dnia, odpowiednio:
^ odwolania 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 16 stycznia 2020r., opublikowany na stronie internetowej
www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu Ofertylnwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu
16 stycznia 2020r.

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

10. Uczestnicy przyst^puj^cy do przetargu zobowi^zani s^ do przedtozenia dokumentow stwierdzaj^cych tozsamosc; osoby
prawne i jednostki nic posiadaj^ce 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 z pozn. zm.)) lub innego wtasciwego
rejestru oraz upowaznienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pehiomocnicy - pdnomocnictwo w formic aktu
notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomosci w przetargu; matzonek zamierzaj^cy samodzielnie licytowac
nieruchomosc nabywan^ do maj^tku wspolnego - pisemn^ zgod? wspotmalzonka lub dokumentu swiadcz^cego
o istnieniu rozdzielnosci maj^tkowej pomi?dzy matzonkami. Przy zakupie nieruchomosci przez osob? b?d^c^
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^pit do przetargu ustnego lub zaden
z uczestnikow nie zaoferowat post^pienia przynajmniej 1% ponad cen? wywotowcz^.

12.Uczestnik przetargu moze, w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia wyniku przetargu, zaskarzyc czynnosci zwi4zane
z przeprowadzeniem przetargu do Wojta Gminy Jasienica.

IS.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 ustalona jako nabywca prawa w^asnosci i prawa uzytkowania wieczystego 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 nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomosci sprzedanych w drodze przetargu podlega zaptecie nie pozniej niz 7 dni przed
dniem zawarcia umowy przenosz^cej wtasnosc, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spotdzielczy 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
Urz^du Gminy:
od 700 do 1500 - poniedziatek, sroda, czwartek,
od700dol6()o-wtorek,
od 7°° do 1400 - pi^tek.
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