
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z pozn. zm.]
oraz Uchwaty Rady Gminy Jasienica Nr XVIII/191/12 z dnia 12 kwietnia 2012r. i NrXLII/456/14 z dnia 24 czerwca 2014r.

4..3-3RF' TA

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci gruntowych.

Miejscowosc
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Cena sprzedazy

netto

Roztropice

468/2

472

805

BB1B/0005S779/8

0,0900

0,1700

0,0500

1UI-
tereny ustug innych

Nieruchomosc potozona jest w solectwie Roztropice bezposrednio przy
drodze publicznej Rudzica-Wieszcz?ta. Sktada si^ z przylegajqcych do
siebie dziatek o numerach 468/2, 472 i 805 o tqcznej powierzchni
0,3100 ha. Nieruchomosc ma ksztah wielokqta zblizonego do prostokqta,
jest ptaska i rowna, lekko pochylona w kierunku potudniowym

zachodnim. Jest zabudowana murowanym, jednokondygnacyjnym
budynkiem niemieszkalnym [budynek starej straznicy), wybudowanym
w latach 1875-1876. W 1982r. przeprowadzono remont budynku
z wymianq cz^sci konstrukcji dachu i pokrycia oraz dobudowano wysoki
garaz. Powierzchnia uzytkowa budynku to 195,30 m2. Budynek jest
cz^sciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem, obecnie nie jest
uzytkowany. W cz^sci potnocnej, na dziake 468/2 znajduje si? asfaltowy
plac, zadaszona drewniana scena oraz osadzona na drewnianych stupach
tablica do koszykowki. Na dzialce 472 znajduje siq stacja
transformatorowa na czterech siupach zelbetowych oraz budynek
murowany pozostaty po starej stacji transformatorowej Cdo rozbiorki).
Na nieruchomosci rosnq drzewa owocowe, od frontu obsadzona jest
tujami, a reszta nieruchomosci porosni^ta jest trawq. Przed budynkiem
znajduje siq nieczynna studnia z wodq. Nieruchomosc jest ogrodzona
piotem z siatki stalowej.
W sqsiedztwie znajdujq si^ tereny niezabudowane, zabudowa
jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny uprawiane rolniczo.

Przedmiotowa nieruchomosc gruntowa nie jest potozona na obszarze
wpisanym o rejestru zabytkow, rowniez budynek o numerze 122 nie jest
indywidualnie wpisany do rejestru zabytkow, lecz ze wzgl^du na swoje
walory zabytkowe i architektoniczne zostat uj^ty w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez Slqskiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach do uj^cia w wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Budynek
[starej szkofy) zostat wybudowany w latach 1875-1876. Jest podtqczony
do gminnej sieci wodociqgowej, energii elektrycznej i sieci gazowej. Scieki
odprowadzane sq do zbiornika bezodpiywowego, oproznianego okresowo.
Budynek byt uzytkowany jako Straznica, obecnie nic jest uzytkowany.

Sprzedaz
prawa

wtasnosci
w drodze

przetargu

Wywotawcza:
215.000,00 zl

(sfownie:
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Mi?dzyrzecze
Gorne 67/10 BB1B/00051695/7 0,1556

14MN - tereny
zabudowy

jednorodzinnej

9KD-
cele komunikacji

Budynek nr 50 jest
wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow

Gminyjasienica.

Nieruchomosc potozona jest centralnej cz^sci miejscowosci MiQdzyrzecze
Gorne, przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej - ul. Centralna.
Nie jest ogrodzona, znajduje siq w granicy petnego wyposazenia
w infrastruktur^ technicznq, dodatkowo na dziatce znajduje si? studnia.
Bezposrednie sqsiedztwo nieruchomosd stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna usytuowana wzdtuz ul. Centralnej wraz z podstawowq
infrastrukturq technicznq. Dziatka jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym nr 50. Budynek ten jest murowany,
parterowy, miejscowo podpiwniczony z cz^sciowo uzytkowym
poddaszem, oddany do uzytkowania pod koniec XIX w. [1880r.]. Pow.
uzytkowa budynku to 164,32 m2. Z uwagi na znaczny okres uzytkowania
oraz przeci^tnq gospodark^ remontowq znajduje si? w ztym stanie
technicznym, wymagajgcym gruntownych prac remontowych, majqcych na
celu przywrocenie catosci do wspolczesnych parametrow uzytkowych lub
do likwidacji. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow Gminy
Jasienica.

Dla budynku zostata wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nr NB/74/2013 z dnia 19.12.2013r. orzekajqca m. in.
o zakazie uzytkowania obiektu z uwagi na jego ziy stan techniczny,
zagrazajqcy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Sprzedaz
prawa

wtasnosci
wdrodze
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Wywolawcza:
142.000,00 zt

(stownie:
sto czterdziesci

dwa tysiqce
zhtych 00/100

1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala siq termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1i pkt 2 ustawy przystuguje pierwszenstwo nabycia
nieruchomosci.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a przystuguje osobie, ktora spetnia jeden z nast^pujqcych
warunkow.

pkt l.Przystugujejejroszczeni,e,onabyqe.iiieruchomoscizmocyniniejszej ustawylub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreslonego
w wykazie, tj. ...C<^...AA.,.Ji.U..^........r.

pkt 2. Jest poprzednim wta^cicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym praw^wtasi.ipsci tej nieruchomosci przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy wniosek
o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ....U4/.../l./].-...^<l-<'..l.k..!...........r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeii w Urz^dzie Gminy Jasienica. Zup.Woita

ZAS^ffiRpA \\^JTA
Krzysztof Wioes:erse"-k


