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W6JT GM1NY JASIENICA
43^85 JASIBNIGA 159

Wojt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34, art. 38 ust. 1 i 2 oraz w zwi^zku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 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 z pozn. zm.)

oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz prawa wlasnosci nieruchomosci

1. Przedmiotem zbycia jest prawo wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej wtosnosc Gminy Jasienica, potozonej w obr^bie
ewidencyjnym Rudzica, obj^tej ksi?g4 wieczyst^ nr BB1B/00069691/8 prowadzonq przez Sqd Rejonowy w Bielsku-
Biatej, Wydziat VII Ksi^g Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntowjako:
a) dz. 31/4 o pow. 0,4195 ha. Nieruchomosc jest usytuowana w centrum miejscowosci Rudzica, pomi^dzy

drogq o nazwie Sw. Jana i drog^ o nazwie Zamkowa, w s^siedztwie zakladu opieki zdrowotnej, kosciota, budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych oraz handlowych. Ma ksztah wielok^ta, jest p^aska i rowna. Dzialka wchodzi
w sktad zespotu dworsko-parkowego. Jest usytuowana w terenie zurbanizowanym i uzbrojonym w siec
energetyczn^, wodoci^gow^, teletechniczn^ i gazow^. Dzialka jest cz^sciowo ogrodzona, porosni^ta traw^. Na
dziatce znajduj^ si? drzewa (w tym 3 pomniki przyrody: jesion, buk czerwonolistny i lipa) oraz krzewy.
Nieruchomosc posiada bezposredni dost?p do drag publicznych - Zamkowej i Sw. Jana. Dzialkajest zabudowana
zabytkowym murowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym dwukondygnacyjnym z pierwszej potowy
XVII wieku, o powierzchni uzytkowej 529,18 m2, cz^sciowo podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym -
budynek ten ze wzgl?du na zfy stan techniczny obecnie nie jest zamieszkaty. Na dzial-ce znajduje si^ rowniez drugi
murowany budynekjednokondygnacyjny, niemieszkalny po dawnej wozowni, z drugiej potowy XIX wieku, ktory
obecnie nie jest uzytkowany, o powierzchni zabudowy: 87,77 m2. Pod podworkiem, pcrfozonym mi?dzy budynkiem
mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, znajduj^ si? piwnice po dawnej budowli, ktore sq niedost?pne. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sotectwie Rudzica, zatwierdzonym
Uchwal^ Nr XXVII/262/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogtoszon^ w Dzienniku Urz?dowym
Wqj. Sl^skiego Nr 45 poz. 1238 z dnia 19 kwietnia 2005r., dz. 31/4 znajduje si? w terenie oznaczonym symbolem
,,1UC" o podstawowym przeznaczeniu jako tereny koncentracji ustug obstugi ludnosci. Ponadto dziatka obj?ta
jest stref^ scistej ochrony konserwatorskiej ,,A".
Obci^zenia i zobowi^zania, ktorych przedmiotemjest dz. 31/4: budynek dworujest zabytkiem wpisanym do rejestru
zabytkow wojewodztwa sl^skiego pod pozycj^ A-175/76 (pod nr 54/60) na podstawie Decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Bielsku-Biatej z dnia 08 wrzesnia 1976 roku nr KI.IV.5340/713/76. Dnia 20 marca
2017r. Sl^ski Konserwator Zabytkow wydal: Pozwolenie Nr 637/2017 na sprzedaz dziatki 31/4 potozonej w Rudzicy
pod warunkiem:

wykonania niezb^dnych zabezpieczen budynku dworu i przylegtych do niego podpowierzchniowych
reliktow przed dalsz^ degradacj^ (zabezpieczenie fundamentow, konstrukcji murow, dachu) - w terminie
do 2 lat od dniajego nabycia,

zagospodarowania na cele uzytkowe zabytku z przeprowadzeniem kompleksowego remontu, przy
uwzgl?dnieniujego historycznej funkcji i wartosci tego zabytku - w terminie do 6 lat od dniajego nabycia,

b) dz. 31/6 o pow. 0,1711 ha. Nieruchomosc jest usytuowana w scistym centrum miejscowosci Rudzica, pomi^dzy
drog^ o nazwie Sw. Jana i drog^ o nazwie Zamkowa, w s^siedztwie zaktadu opieki zdrowotnej, kosciola, budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych oraz handlowych. Posiada zapewniony niezalezny, prawny i faktyczny dost?p do
publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomosc stanowi niezabudowany grunt o funkcji
typowego przydomowego ogrodu trawiastego. Wschodnia cz^sc dzia^ki stanowi trwale utwardzon^ i faktycznie
uzytkowan^ drag? dojazdow^. Przez dziatk? przebiegaj^ dwie napowietrzne linie eNN stanowi^c minimalnie
istniej^ce ograniczenia. Ksztah dziaiki zwarty, teren p^aski. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jasienica w sotectwie Rudzica, zatwierdzonym Uchwa^ Nr XXVII/262/2005 Rady Gminy
Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogtoszon^ w Dzienniku Urz?dowym Woj. Sl^skiego Nr 45 poz. 1238 z dnia
19 kwietnia 2005r., dz. 31/6 znajduje si? w terenie oznaczonym symbolem ,,1UC" o podstawowym przeznaczeniu
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jako tereny koncentracji ustug obslugi ludnosci. Ponadto dzialka obj?ta jest stref^ scistej ochrony
konserwatorskiej ,,A".

Obci^zenia i zobowi^zania, ktorych przedmiotem jest dz. 31/6: Zagospodarowanie terenow zieleni na dzialce 31/6
ma nawi^zywa^ do historycznego uktedu kompozycyjnego zalozenia dworskiego (pismo Wojewodzkiego Urz^du
Ochrony Zabytkow w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej nr B-NR.5183.168.2012.EJ z dnia 06.09.2012r.).

2. W umowie przeniesienia wtasnosci nabywca b?dzie zobowi^zany do zaptaty kar umownych w wysokosci:
a) 5.000,00 z} (slownie: pi?c tysi^cy ziotych 00/100) w razie niewykonania niezb?dnych zabezpieczen budynku dworu

i przyleglych do niego podpowierzchniowych reliktow przed dalsz^ degradacj^ (zabezpieczenie fundamentow,
konstrukcji murow, dachu) - w terminie do 2 lat od dniajego nabycia, za kazde, kolejne 12 miesi?cy po up^ywie
tego terminu, przelewem na rachunek bankowy, tj. 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

b) 5.000,00 z\ (siowme: pifc tysi^cy zfotych 00/100) w razie niezagospodarowania na cele uzytkowe zabytku
z przeprowadzeniem kompleksowego remontu, przy uwzgl?dnieniu j ego historycznej funkcji i wartosci tego
zabytku - w terminie do 6 lat od dnia jego nabycia, za kazde, kolejne 12 miesi?cy po uptywie tego terminu,
przelewem na rachunek bankowy, tj. 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

3. Obowi^zek zaptaty kar umownych powstaje z pierwszym dniem nast^puj^cym po dniu, w ktorym bezskutecznie uptyn^
termin przeprowadzenia prac, o ktorych mowa w punkcie 2 niniejszego ogloszenia.

4. W celu zabezpieczenia roszczen Sprzedaj^cego, ktore mog4 powstac z tytutu niezaplacenia kar umownych,
w umowie przeniesienia wtosnosci Nabywca oswiadczy, iz podda si^ rygorom egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu post?powania cywilnego do kwoty ustalonej przez Sprzedaj^cego zgodnie z punktem 2 niniejszego ogtoszenia.

5. Kary umowne b?d^ przyshigiwac Sprzedaj^cemu takze wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowi^zaniajest nast?pstwem okolicznosci, za ktore Nabywca nie jest odpowiedzialny.

6. Niezaleznie od postanowien zawartych w punktach 2 - 4 Sprzedaj^cemu przystuguje mozliwosc dochodzenia
odszkodowania przenosz^cego wysokosc kar umownych na zasadach ogolnych.

7. Wierzytelnosci w zakresie kar umownych wynikaj^ce z niniejszej umowy nie mog^ bye przedmiotem skutecznego
przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Sprzedaj^cego.

8. Nic ma mozliwosci zakupu dziatek oddzielnie.

9. Dnia 23 kwietnia 2018r. min^l termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu
nieruchomosci na podstawie art. 34 ast. 1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2018r., poz. 121 z pozn. zm.).

10. Cena wywo^awcza netto 540.000,00 zt (slownie: preset czterdziesci tysifcy zlotych 00/100).
7/27 cz^sci wylicytowanej przez oferenta ceny nieruchomosci zostauie powi^kszone o nalezny podatek VAT
obowiqzujqcy na dzien zawarcia umowy notarialnej, poniewaz dotyczy niezabudowanej dz. 31/6.
Na 20/27 cz^sci wylicytowanej ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokosci 50%, co wynika z tytulu wpisania
dworu potozonego na dz. 31/4 do rejestru zabytkow.

ll.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odb?dzie si^ w dniu 27 czerwca 2018r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej
nr 113 Urz?du Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,1 pi?tro.

12.Wadium w wysokosci 5% ceny wywo^awczej, tj. 27.000,00 zt (slownie: dwadziescia siedem tysifcy zlotych 00/100)
nalezy wptacic w pieni^dzu do dnia 20 czerwca 2018r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spotdzielczy w Jasienicy
82 8117 0003 0000 0101 2000 0100.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestnikow przetargu.
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IS.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygrat, zalicza si? na poczet ceny nabycia prawa
wtosnosci nieruchomosci. Pozostatym uczestnikom przetargu wadium zwraca si? niezwlocznie po odwotaniu albo
zamkni^ciu przetargujednak nie pozniej niz przed uptywem 3 dni od dnia, odpowiednio:
^ odwotania przetargu,
^ zamkni^cia przetargu,
^ uniewaznienia przetargu,
^ zakoriczenia przetargu wynikiem negatywnym.

14.Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy zostat podany do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
na tablicy ogtoszen w Urz?dzie Gminy Jasienica w dniu 09 marca 2018r., opublikowany na stronie intemetowej
www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu Ofertylnwestycyjne.pl (www.ofertyinweslycyjne.pl) w dniu
09 marca 2018r.

15-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 post^pienie nic maze wynosic mniej niz 1% ceny wywotawczej, z zaokrqgleniem w g6r$ do pelnych
dziesiqtek zlotych.

16. Uczestnicy przyst^puj^cy do przetargu zobowi^zani sq do przedl-ozenia dokumentow stwierdzaj^cych tozsamosc; osoby
prawne i jednostki nie posiadaj^ce osobowosci prawnej - odpis z Krajowego Rejestru S^dowego (infonnacja
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 2017r., poz. 700 z pozn. zm.) lub innego wtasciwego
rejestru oraz upowaznienia udzielonego przez organ przedstawicielski; petaomocnicy - petaomocnictwo do uczestnictwa
i nabycia nieruchomosci w przetargu (w formie aktu notarial nego); matzonek zamierzaj^cy samodzielnie licytowac
nieruchomosc nabywan^ do maj^tku wspolnego - pisemn^ zgod? wspotma^zonka lub dokumentu swiadcz^cego
o istnieniu rozdzielnosci maj^tkowej pomi?dzy malzonkami. 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 2016r., poz. 1061 z poz. zm.), wymaganejest stosowne zezwolenie wynikaj^ce z przepisow tej ustawy.

17. 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? wywotawcz^.

IS.Uczestnik przetargu maze, w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia wyniku przetargu, zaskarzyc czynnosci zwi^zane
z przeprowadzeniem przetargu do Wdjta Gminy Jasienica.

19-Koszty sporz^dzenia umowy przeniesienia wtasnosci w formie aktu notarialnego oraz oplaty s^dowej zwi^zanej
z wpisami wieczystoksi?gowymi ponosi nabywca.

20. Jezeli osoba ustalonajako nabywca prawa wtasnosci nie przyst^pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w tenninie podanych w zawiadomieniu, Wojt Gminy maze odst^pic od zawarcia umowy, a wptacone wadium nie
podlega zwrotowi.

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

22. Szczegotowe 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 7°° do 1500 - poniedziatek, sroda, czwartek,
od 7°° do 16°° - wtorek,
od 7°° do 14°° - pi^tek. ^ ^ffA^r»^^9
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