
43^3y5~jAy^Kisr'TCA~l£iSa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z pozn. zm.)
oraz UchwatyNRXXVIII/431/17 Rady Gminyjasienica z dnia z 30 marca 2017r.

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

1. Sprzedaz prawa wl-asnosci nastqpi w drodze przetargu.
2. Nieruchomosc jest potozona w gminie Jasienica, obr?b ewidencyjny Mi^dzyrzecze Dolne.
3. Nieruchomosc jest obj^ta ksi^gq wieczystq numer BB1B/00050652/7.
4. Nieruchomosc jest po^ozona w obszarze ,,Natura 2000 Dolina Gornej Wisty PLB240001".
5. Nieruchomosc stanowi kompleks dziatek znajdujqcych si? na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nr
dziatki

Pow.
[ha]

Przeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

i sposob jej zagospodarowania

Opis nieruchomosci,
obciqzenia nieruchomosci i zobowiqzania,
ktorych przedmiotem jest nieruchomosc

Cena

wywotawcza
netto

104/40 1,9032

,,03PU" -
tereny obiektow produkcyjnych, skiadow
i magazynow 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
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
- turystycznych, z zastrzezeniem lit. e,
- handlu detalicznego, obejmuj^cego sprzedaz artykul-ow
spozywczych;
e) ustugi gastronomii naterenie oznaczonym symbolem 05PU;
f) infrastruktura techniczna.
Na terenie dzialki zostata wyznaczona nieprzekraczalna linia
zabudowy.

Dziatka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar
gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
Uksztaftowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczeii
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). Na terenie dziatki zostaia wyznaczona
nieprzekraczalna linia zabudowy. Dziatka 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 Sl CBieIsko-Biala - 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. Dzia&a posiada bezposredni
dost^p do publicznej drogi gminnej.

2.949.960,00 zt

(stownie:
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szescdziesiqt ztotych
00/100)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszeiistwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a, przystuguje osobie, ktora speinia jeden z nast^pujqcych
warunkow:

pkt 1) przystyguje jej i.oszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie,tj. AU....^ BS,^GL...202lT.
pkt 2) jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prpwa wtasnosci tej nieruchomosci przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy wniosek

o nabycieprzed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ...1L/......IMU^>>.'.'I.C.L...... 2021r.
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