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 Uchwai-y nr XLIV/488/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 pazdziernika 2014r., Uchwaly nr 11/9/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 8 grudnia 2014r.,

^385'TA.siE'NICA 150 Uchwafy nr XI/138/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzesnia 2015r., Uchwaty nrXXIV/357/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016r,

Uchwafy nr XXVIII/431/17 Rady Gminyjasienica z dnia 30 marca 2017r., Uchwaty NRXXXVIII/529/17 Rady Gminyjasienica z dnia 30 listopada 2018r.
i Uchwaty NR XLIII/604/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 marca 2018r.

Wojt Gminy Jasienica

podaje do publicznej wiadomosci informaq'^ o przeznaczeniu do zbycia prawa wtasnosci nieruchomosci

1. Sprzedaz prawa wi-asnosci nastQpuje w drodze przetargu.

2. Nieruchomosc po-tozona w gminie Jasienica, obr^b ewidencyjny Mi^dzyrzecze Dolne.
3. Nieruchomoscobj?taksi?gqwieczystqnumerBBlB/00050652/7.

4. Nieruchomosc pol-ozona w zasi?gu Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO] nalezqcego do europejskiej sieci ekologicznej ,,Natura 2000" pod nazw^ ,,Dolina Gornej Wisty".
5. Nieruchomosc stanowi kompleks dzialek znajdujqcych si? na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nr
dzialki

Pow.

[ha]

Przeznaczenie nieruchomosci

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposob jej zagospodarowania

,,04PU" tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy uslugowej;

104/9

1,0000

Przeznaczenie podstawowe:
aj zabudowa produkcyjna;
b) sktady;
c] magazyny;
d] zabudowa ustugowa z wylqczeniem uslug:
- spo^ecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow
spozywczych;
e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Opis nieruchomosci

Cena
wywotawcza
netto

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziafalnosci gospodarczej.
Uksztattowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caly teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej CMiQdzyrzecze
Dolne - Rudzica]. Dziatka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Bialej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 [Bielsko-Biata - CieszynJ oraz DK 1 (Bielsko-Biata - Katowice). Dziatka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si^ kanaty
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodocigg
oraz oswietlanie uliczne. Dzia&a posiada bezposredni dost^p do publicznej

1.550.000,00 zt
[stownie:
jeden milion

preset pi^cdziesiqt
tysifcy zhtych

00/100)

drogi gminnej.

1

,,04PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i raagazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;

b) sktady;
c) magazyny;

104/12

1,2345

d) zabudowa uslugowa z wyi^czeniem ustug:

- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki

zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow

spozywczych;

e] usiugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;

f) infrastruktura techniczna.

Dzialka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziaialnosci gospodarczej.
Uksztaitowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczeri natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dzia&a znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi?kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegiosci
ok. 6 km przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 (Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice). Dziatka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si^ kanaty
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej

1.913.475,00 zt
(stownie:

jeden milion
dziewiyset trzynascie
tysiqcy czterysta

siedemdziesiqt p;$c
zfotych 00/100)

drogi gminnej.

Cz^sc dziatki znajduje siq w bezposrednim sgsiedztwie terenu

,,LS"-terenylas6w.

,,04PU"-

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy uslugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) sktady;
c) magazyny;

d) zabudowa ustugowa z wyt^czeniem usiug:

- spolecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki

104/14

3,1257

zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow

spozywczych;

e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;

f) infrastruktura techniczna.

Czqsi dziatki znajduje si? w bezposrednim s^siedztwie terenu

,,LS" - tereny lasow.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztaftowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczeri natury
budowlanej. Caiy teren posiada nieznaczny spadek. Nad wschodniq cz^sciq
dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 220kV,
powodujqc nieznaczne ograniczenie infrastrukturalne w uzytkowaniu gruntu.
Najblizsze sqsiedztwo dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia
oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej
[Mi^dzyrzecze Dolne - Rudzica). Dziatka znajduje si? w niedalekim s^siedztwie

wi^kszych aglomeracji regionu: BieIska-Biatej, Cieszyna czy Katowic;
w odleglosci ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga
ekspresowa S52 (Bielsko-Biata - Cieszyn] oraz DK 1 [Bielsko-Biata Katowice). Dziatka nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej
znajdujq si? kanaly energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa
i sanitarna, wodociqg oraz oswietlanie uliczne. Dzialka posiada bezposredni

4.844.835,00 zt
(shwnie:
cztery miliony
osiemset czterdziesci
cztery tysiqce osiemset

trzydziesci p('$c
zfotych 00/100)

dost^p do publicznej drogi gminnej.

Przez dziatk^ przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna

WN 220kV.

2

,,02PU"tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy usl-ugowej;

104/19

2,6641

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b] sktady;
c] magazyny;
d) zabudowa usl-ugowa z wylqczeniem uslug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykulow
spozywczych;
e] uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

,,02PU" tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowyus^ugowej;

104/20

2,5319

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b] sktady;
c) magazyny;
d) zabudowa ustugowa z wylqczeniem uslug:
- spolecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykul-ow
spozywczych;
e}usl-ugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Dzialka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
Uksztaftowanie terenu: poprawne, topografla korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Cafy teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

4.129.355,00 zt

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
[stownie:
Dolne - RudzicaJ. Dzialka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
cztery miliony
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
sto dwadziescia
ok. 6 km przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
dziewi^c tysi^cy
S52 [Bielsko-Biala - Cieszyn) oraz DK 1 [BieIsko-Biate - Katowice). Dziatka nie
trzysta pi^cdziesiqt
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si^ kanaty
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodoci^g pi f c ztotych 00/100]
oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej
drogi gminnej.

Przewazajqca cz^sc dzialki oddana jest w dzierzaw^ na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzialka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

Dziafta gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziafalnosci gospodarczej.
Uksztattowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Cafy teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dziafti stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dzialka znajduje si? w niedalekim s^siedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Bialej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa

S52 [Bielsko-Biala - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biala - Katowice). Dzialka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanafy
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej

3.924.445,00 zt
[stownie:
trzy miliony
dziewiyset
dwadziescia cztery
tysiqce czterysta

czterdziescipi^c
ztotych 00/100)

drogi gminnej.

Przewazajqca cz?sc dziafci oddana jest w dzierzaw^ na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzia^ka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.
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,,02PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) sktady;
c] magazyny;

104/22

1,0170

d) zabudowa uslugowa z wytqczeniem ustug:

- spolecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow
spozywczych;

e) uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Przez dziatk? przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna

Dzialka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Dziatka ma ksztatt trojkqta. Uksztaitowanie terenu: poprawne, topografia
korzystna bez ograniczeii natury budowlanej. Cafy teren posiada nieznaczny
spadek. Nad wschodniq cz^sciq dziatki przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna WN 220kV, powodujqc nieznaczne ograniczenie
infrastrukturalne w uzytkowaniu gruntu. Najblizsze s^siedztwo dziatki
stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze Dolne Rudzica). Dzialka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych aglomeracji
regionu: BieIska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci ok. 6 km
przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa S52 [BielskoBiata - CieszynJ oraz DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice]. Dziatka nie posiada
uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanafy energetyczne
i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg oraz oswietlanie
uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost?p do publicznej drogi gminnej.

1.576.350,00 zt
[stownie:
jeden milion

preset siedemdziesiqt
szesc tysiyy trzysta

pifcdziesiqtztotych
00/100)

WN 220kV.

,,04PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
104/32

1,3737

bj sktady;
c) magazyny;

d) zabudowa ustugowa z wytqczeniem ustug:

- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki

zdrowotnej, spotecznej lub soq'alnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow

spozywczych;

e) uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;

f) infrastruktura techniczna.

Dzialka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztahowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Cafy teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowig wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dziatka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeraq'i regionu: Bielska-Bialej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq g}6wne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa S52
CBielsko-Biala - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biala - Katowice). Dziaika nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanafy
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej

2.129.235,00 zt
[sfownie:

diva miliony
sto dwadziescia

dziewiy tysi^cy
dwiescie trzydziesci

pifczfotych 00/100)

drogi gminnej.

Przewazajqca CZQSC dzialki oddana jest w dzierzaw? na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzialka ta nie b?dzie przedmiotem dzierzawy.
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,,04PU" tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy us^ugowej;

104/33

1,5290

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar

gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztattowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczeri natury

Przeznaczenie podstawowe:
a] zabudowa produkcyjna;
b) sktady;
cj magazyny;

budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Na terenie dzialki
wyznaczono granice strefy obserwacji archeologicznej. Najblizsze sqsiedztwo
dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

d) zabudowa uslugowa z wylqczeniem uslug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow

Dolne - Rudzica). Dziafta znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci

ok. 6 km przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 [Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biala - Katowice). Dzialka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanaty

spozywczych;

energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg

e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;

oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej

f) infrastruktura techniczna.

drogi gminnej.

Na terenie dziatki wyznaczono granice strefy obserwacji
archeologicznej.

rolniczej. W chwili sprzedazy, dziatka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze

2.369.950,00 zt
(stownie:
dwa miliony
trzysta szescdziesiqt
dziewifc tysiyy
dziewiqcset
pifcdziesiqt ztotych
00/100)

Przewazajqca cz^sc dzialki oddana jest w dzierzaw? na cele dzialalnosci

,,04PU"tereny obiektow produkcyjnych, skladow
i magazynow oraz zabudowy us^ugowej;

104/34

2,4091

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) sktady;
c] magazyny;

d] zabudowa us^ugowa z wytqczeniem ustug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykuMw
spozywczych;
e) uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
Dziatka ma ksztalt zblizony do trojkqta Uksztaftowanie terenu: poprawne,
topografia korzystna bez ograniczen natury budowlanej. Caty teren posiada
nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo dzialki stanowiq wi^ksze kompleksy
rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze Dolne - RudzicaJ. Dziatka znajduje si?
w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych aglomeracji regionu: Bielska-Biatej,
Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy
komunikacyjne - droga ekspresowa S52 [Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz
DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice). Dzia&a nie posiada uzbrojenia, ale w linii

drogi dojazdowej znajdujq si^ kanaty energetyczne i teletechniczne,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg oraz oswietlanie uliczne. Dzia&a
posiada bezposredni dost^p do publicznej drogi gminnej.
Przewazajqca cz^sc dziafti oddana jest w dzierzaw^ na cele dziatalnosci

3.734.105,00 zl
(slownie:
trzy miliony
siedemset trzydziesci
cztery tysiqce sto pi'gc
zfotych 00/100)

rolniczej. W chwili sprzedazy, dziaika ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

5

,,03PU"-

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazyn6w oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) sklady;
c) magazyny;

d) zabudowa uslugowa z wytqczeniem ustug:
- spolecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki

104/35

2,5073

zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmuj^cego sprzedaz artykutow
spozywczych;

e] uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

,,02ITK"-

tereny infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji;
Przeznaczenie podstawowe: sieci infrastruktury technicznej

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztahowanie terenu: poprawne, topografla korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dziatka znajduje si^ w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 [Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice). Dziatka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanafy
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dzialka posiada bezposredni dost^p do publicznej

3.886.315,00 zl
(stownie:
trzy miliony
osiemset osiemdziesiqt
szesc tysi^cy trzysta

pi^tnascie ztotych
00/100)

drogi gminnej.

Przewazajqca CZQSC dziatki oddana jest w dzierzaw^ na cele dziaialnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzialka ta nie b?dzie przedmiotem dzierzawy.

z zakresu kanalizacji.

Cz^sc dziafti znajduje si? w bezposrednim sqsiedztwie terenu
,,02ZL" - tereny lasow.

,,03PU"-

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;

104/39

2,2218

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b] sktady;
c) magazyny;

d) zabudowa uslugowa z wyl^czeniem ustug:

- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki

zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykulow
spozywczych;

e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztahowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

3.443.790,00 zl

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dziatka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
(stownie:
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
trzy miliony
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa czterysta czterdziesci
S52 (Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [BieIsko-Biata - KatowiceJ. Dziatka nie trzy tysiqce siedemset
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanaty
dziewiydziesiqt
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
zfotych 00/100)
oraz oswietlanie uliczne. Dzialka posiada bezposredni dost^p do publicznej
drogi gminnej.

Przewazajqca cz^sc dzia&i oddana jest w dzierzawQ na cele dzialalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzialka ta nie b?dzie przedmiotem dzierzawy.
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,,03PU"tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) sktady;

104/40

1,9032

c] magazyny;
d] zabudowa uslugowa z wy^czeniem uslug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykul-ow
spozywczych;
e] ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

,,01PU" tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;

104/43

7,5651

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b] skl-ady;
c) magazyny;
d) zabudowa usiugowa z wy^czeniem ustug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykul-ow
spozywczych;
e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.
,,02PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a] zabudowa produkcyjna;
b) sklady;

104/46

0,4018

c) magazyny;
d] zabudowa ustugowa z wy^qczeniem ustug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow
spozywczych;

e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
Uksztattowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Cafy teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dzia&a znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Bialej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 [Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice]. Dziaika nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq SIQ kanafy
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dzialka posiada bezposredni dost?p do publicznej
drogi gminnej.

2.949.960,00 zt
[stownie:
dwa miliony
dziewiqcset
czterdziesci dziewifc
tysifcy dziewi^cset
szescdziesiqt ztotych
00/100)

Dziafta gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztaftowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowi^ wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
11.725.905,00 zl
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica]. Dziaika znajduje siq w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
[stownie:
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegiosci
jedenascie milionow
ok. 6 km przebiegajq g%wne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
siedemset dwadziescia
S52 [BieIsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biala - Katowice). Dziatka nie
pi^c tysifcy
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanaty
dziewiyset p;$c
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
zfotych 00/100)
oraz oswietlanie uliczne. Dzialka posiada bezposredni dost^p do publicznej
drogi gminnej.
Przewazajqca cz^sc dzialki oddana jest w dzierzaw? na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dziatka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Dzialka ma ksztalt zblizony do trojkqta. Uksztaltowanie terenu: poprawne,
topografla korzystna bez ograniczen natury budowlanej. Cafy teren posiada
nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo dziatki stanowi^ wi^ksze kompleksy
622.790,00 zt
rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
[stownie:
rejonu ul. Ligockiej (Mi^dzyrzecze Dolne - Rudzica). Dziatka znajduje si?
szescset dwadziescia
w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych aglomeracji regionu: Bielska-Bial-ej,
dwa tysiqce siedemset
Cieszyna czy Katowic; w odlegl-osci ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy
dziewi^cdziesiqt
komunikacyjne - droga ekspresowa S52 [Bielsko-Biata - Cieszyn] oraz
ztotych 00/100]
DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice). Dzialka nie posiada uzbrojenia, ale w linii
drogi dojazdowej znajdujq SIQ kanafy energetyczne i teletechniczne,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg oraz oswietlanie uliczne.
Dzial-ka 104/46 nie posiada dost^pu do publicznej drogi gminnej, b^dzie
sprzedawana ^cznie z dzialkq 104/47.
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,,02PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, skladow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
104/47

2,4318

b) sktady;
c) magazyny;

d] zabudowa usiugowa z wytqczeniem usiug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,

- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmuj^cego sprzedaz artykutow

spozywczych;

e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;

f) infrastruktura techniczna.

Dzialka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztaftowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dziatki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dzialka znajduje si? w niedalekim s^siedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 (Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK I CBielsko-Biala - Katowice). Dziatka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanaty
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej

3.769.290,00 zt
(stownie:
trzy miliony
siedemset

szescdziesiqt dziewi^c
tysiyy dwiescie

dziewifcdziesiqt
ztotych 00/100)

drogi gminnej.

Dziatka 104/47 b?dzie sprzedawana t^cznie z dzialkq 104/46.

Przewazajqca cz?sc dziatki oddana jest w dzierzaw^ na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dziatka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

,,04PU" -

tereny obiektow produkcyjnych, skladow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b) skiady;

c) magazyny;

d) zabudowa ustugowa z wylqczeniem ustug:
104/48 0,5192 - spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,

- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykulow
spozywczych;

e) ustugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

Czqsc dziatki znajduje si? w bezposrednim sqsiedztwie terenu

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziafalnosci gospodarczej.
Uksztaftowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dziaika znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 [Bielsko-Biata - CieszynJ oraz DK 1 [Bielsko-Biata - Katowice). Dziatka nie
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanafy
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dzialka posiada bezposredni dost^p do publicznej

804.760,00 zt
(shwnie:
osiemset cztery
tysiqce siedemset
szescdziesiqt ztotych

00/100)

drogi gminnej.

Przewazajqca cz^sc dzia&i oddana jest w dzierzaw? na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dzialka ta nie bQdzie przedmiotem dzierzawy.

,,02ZL" - tereny lasow.
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,,04PU" tereny obiektow produkcyjnych, sktadow
i magazynow oraz zabudowy ustugowej;

0,5294

104/49

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

Przeznaczenie podstawowe:
a] zabudowa produkcyjna;
b) sktady;
c] magazyny;
d) zabudowa usiugowa z wytqczeniem ustug:
- spotecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykutow
spozywczych;
e) ushigi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.
Cz^sc dziatki znajduje si? w bezposrednim sqsiedztwie terenu
,,02ZL" - tereny lasow.
,,04PU" tereny obiektow produkcyjnych, skladow
i magazynow oraz zabudowy uslugowej;

0,5262

104/50

Uksztattowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury
budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej [Mi^dzyrzecze
Dolne - Rudzica). Dzialka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych

820.570,00 zt
[stownie:

aglomeracji regionu: Bielska-Biatej, Cieszyna czy Katowic; w odleglosci
ok. 6 km przebiegajq glowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa

osiemset dwadziescia

tysi^cy preset
S52 [Bielsko-Biate - Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biate - Katowice). Dzia&a nie siedemdziesiqt ztotych
00/100]
posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si? kanaty
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dziatka posiada bezposredni dost^p do publicznej

drogi gminnej.
Przewazajqca cz^sc dziatki oddana jest w dzierzaw? na cele dziatalnosci
rolniczej. W chwili sprzedazy, dziatka ta nie b?dzie przedmiotem dzierzawy.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziafalnosci gospodarczej.
Uksztattowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczen natury

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna;
b] sMady;
c) magazyny;
d] zabudowa ustugowa z wytqczeniem usiug:
- spolecznych z zakresu oswiaty, edukacji, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmujqcego sprzedaz artykulow
spozywczych;

e) uslugi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.

budowlanej. Caty teren posiada nieznaczny spadek. Najblizsze sqsiedztwo
dzialki stanowiq wi^ksze kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej CMi^dzyrzecze
Dolne - RudzicaJ. Dziatka znajduje si? w niedalekim sqsiedztwie wi^kszych
aglomeracji regionu: Bielska-Bialej, Cieszyna czy Katowic; w odlegtosci
ok. 6 km przebiegajq gtowne trasy komunikacyjne - droga ekspresowa
S52 (Bielsko-Biata - Cieszyn) oraz DK 1 [Bielsko-Biafa - Katowice). Dzialka nie

posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdujq si^ kanafy
energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociqg
oraz oswietlanie uliczne. Dziaika posiada bezposredni dost^p do publicznej

815.610,00 zt
[stownie:
osiemset pi^tnascie
tysiyy szescset
dziesi^c ztotych
00/100)

drogi gminnej.
Przewazajqca czqsc dzialki oddana jest w dzierzaw^ na cele dziatalnosci

rolniczej. W chwili sprzedazy, dziatka ta nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do skladania wnioskow przez osoby, ktorym przysluguje pierwszeiistwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom flzycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a, przys^uguje osobie, ktora spel-nia jeden z nast^pujqcych
warunkow:

pkt 1) przystuguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosd z mocy niniejszej ustawy lub odr?bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie,

tj. M.....^..lr.^.C(?r:....... 2019r.
pkt 2) jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli zlozy wniosek
uptywem terminu okreslonego wwykazie, tj. ..^...l.ii&^t.f^-^^.v.-is-i'.^Wr
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