
Na podstawie art. 35 ust. 1
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i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z pozn. zm.)
oraz Uchwaty Rady Gminy Jasienica Nr XII/167/19 z dnia 14 listopada 2019r.

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

Miejscowosc Nr
dziatki
tub

parceli

Nr ksi^gi wieczystej Pow.

[ha]
Przeznaczenie
nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposob jej

zagospodarowania

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

Cel
sprzedazy

Cena sprzedazy
netto

Jasienica 1058/2 BB1B/00108860/0 2,4067

,,MW1" -
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

,,KDD1" - tereny drag
publicznych,

,,KDD2" - tereny drog
publicznych,

sqsiedztwo terenu
kolejowego,,lKK"

Nieruchomosc jest polozona w gminie Jasienica, obrQb Jasienica. Jest
niezabudowana [obecnie teren uzytkowany rolniczo), nieogrodzona
i nieuzbrojona z mozliwosciq dost^pnosci podstawowej przesytowej
infrastruktury technicznej). Posiada zwarty, cz^sciowo wydtuzony w osi
wschod-zachod ksztatt, jest umiejscowiona na terenie piaskim. Dziaika
stanowi funkcjonalnie powierzchni^ wchodz^cq w sktad obszaru
o podstawowej funkcji wtasciwej dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Ma zapewniony bezposredni, prawny i faktyczny dost^p
do drogi publicznej - droga o nazwie Begonii [od zachodu) oraz poprzez
drag? Czarny Chodnik (od wschodu]. Z uwagi na polozenie, korzystne sq
rowniez warunki dost^pnosci wzgl^dem Bielska-Bialej, Cieszyna, jak rowniez
pozostalych miejscowosci regionu (w odlegiosci ok. 1 km przebiega glowna
trasa komunikacyjna regionu - droga ekspresowa Sl). Bezposrednie,
zasadnicze sqsiedztwo nieruchomosci stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz tereny uzytkowane rolniczo.
W obr^bie dziatki przebiegajq napowietrzne linie niskiego i sredniego
napi^cia stanowiqce nieznaczne ograniczenia w mozliwym, wynikajqcym
z ustalen planistycznych, sposobie uzytkowania. Ponadto, dziaika obecnie jest
oddana w dzierzaw^ na cele dzialalnosci rolniczej. W chwili sprzedazy,
dziatka nie b^dzie przedmiotem dzierzawy.

Sprzedaz
prawa

wlasnosci
w drodze

przetargu

Wywotawcza:
3.500.000,00 zt

(stownie:
trzy miliony pifcset

tysi^cy ztotych
00/100)

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala siq termin do skladania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy przystuguje pierwszenstwo nabycia
nieruchomosd.

art. 34 ust 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216 a przys-tuguje osobie, ktora spetaia jeden
z nast?pujqcych warunkow:

pkt 1. Przystuguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego
w wykazie, tj. j5..fZjC»r.tY.Cft/......... 2020r.

pkt 2. Jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli zlozy
wniosek

o nabycie przed uptywem terminu okreslonego wwykazie, tj. ...Af?....':'l'S.VW.W^............ 2020^

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogl'oszen w Urz^dzie Gminy Jasienica.
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