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WYKAZ

nieruchomoéci stanowiqcej wlasnoéc’ Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
przeznaczonej do sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na rzecz
jej uiytkownika wieczystego

Lp.

Oznaczenie nieruchomoéci wedlug ksiegi
wieczystej oraz katastru nieruchomoéci

Powierzchnia
nieruchomoéci
lqczna

Przeznaczenie nieruchomoéci
sposéb zagospodarowania

Opis nieruchomoéci

i

Cena

nieruchomoéci

wzl.

Wartoéé prawa
uZytkowania
wieczystego w
11.

1.

Ksigga wieczysta nr BIlP/00103153/1
prowadzona przez Sqd Rejonowy w Bielsku
Podlaskim V Wydzia1KSiqgWieczystych
Nr geodezyjny dziaﬂd:
5196/21 0 pow. 0,0007 ha
5196/22 0 pow. 0’0029 ha
Ulica: Jagielloﬁska
Jednostka ewidencyjnaz Bielsk Podlaski
Oerb: 0003 Bielsk Podlaski

0,0036 ha

Nieruchomos’c' p01020na w s’rédmiejskiej
czqs'ci miasta Bielsk Podlaski, przy ul.
Jagiellor’lskiej na obszarze wyznaczonyfo
0d
strony
wsch‘odmej
uhc'amlz’
Jaglellonska, 0d Strony ZﬂChOdmej AMickiewicza, 0d strony po1udniowcj M4
,
.
0d strony po1nocnej
Kopermka,
A

1

Kazimierzowska.

Dojazd

do

nieruchomos’ci

od
ulicy
strony
Jagielloﬁskiej. Bezpos’rednie sqsiedztwo

nieruchomos'ci stanowi budynek MPEC
S.A. Dzia1ki stanowiqce nieruchomos’é
do
ksztah
zbliZony
posiadajq
wokél
prostokqtow, tworzq s’ciequ
budynku posadowionego na dzialce nr
jedna,
4800/26, z ktérq tworzar
ca1os’c'.
Teren
zorganizowanq
posiada
utwardzony. Nieruchornos’é
sieci energetycznej,
dostop do
wodociqgowej, kanalizacyjnej.
Nieruchomos’é oddana w uZytkowanie
wieczyste do 21.10.2092 r.

Nieruchomos’é

po1oZona na terenie,

nie
ktérym
obowiqzuje
na
miejscowy plan zagospodarowania
Zgodnie Z
przestrzennego.

10.000;

2.811,-

zaplsaml Studlum uwarunkowaﬁ i
kierunkéw
zagospodarowania
przestrzonnogo mlaoﬁa BlélSk
Podlaskl meruchomosc po1ozona
obszaru
W
JCSt
gramcach
POd
przeznaczonego
tereny
s'rédmiejskieJ
zabudowy
Wielofunkcyjnej.

Na poczet ceny nieruchomos'ci gruntowej sprzedawanej uZytkownikowi wieczystemu zalicza sic; kwoto réwnq wanos'ci prawa uZytkowania wieczystego.
Sprzedaz nieruchomos'ci na rzecz uZytkownikawieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Niniejszy wykaz podaje sic; do publicznej wiadomoéci na tablicy ogloszeﬁ Urzqdu Miasta Bielsk Podlaski w siedzibie urzqdu przy ul. Mikolaja
Kopernika 1 i na stronach internetowych urzgdu www.bielsk p0dlaski.pl , na okres 21 dni 0d dnia 14 marca 2019 1'. do dnia 03 kwietnia 2019 r.
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