Załącznik do Zarządzenia Nr 434/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 stycznia 2010 r.

WYKAZ
lokali garaŜowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
przeznaczonych do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

PołoŜenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
Nr księgi
według
wieczystej ewidencji
gruntów

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Nr lokalu
Powierzchnia Udział we
garaŜowego uŜytkowa
współwłasności
lokalu
gruntu i częściach
garaŜowego
wspólnych
budynku

/ha/

Studziwodzka
35a

BI1P/0000
8574/2

obręb
nr 3
działka
nr
929/11

0,1573

/m2/

GaraŜe znajdujące się w
budynku garaŜowogospodarczym,
jednokondygnacyjnym,
murowanym, posiadającym
22 boksy o łącznej
powierzchni uŜytkowej
332,28 m2. Budynek
posadowiony na działce
gruntu o kształcie regularnym
przylegającej do ulicy
Studziwodzkiej urządzonym
wjazdem. W ulicy występuje
pełne uzbrojenie w
infrastrukturę techniczną.
Brak podłączenia działki do
mediów.
GaraŜe wybudowane w roku
1989 systemem
gospodarczym w technologii
mieszanej. Ściany

Brak na tym terenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Według studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
nieruchomość połoŜona
w strefie C-8 –
południowo-zachodni
obszar mieszkaniowousługowy, usługowy
oraz produkcyjnousługowy o
ukształtowanej w
przewaŜającej
większości strukturze
przestrzennej i
zabudowie.

Cena lokalu
garaŜowego wraz
z udziałem w
nieruchomości
wspólnej
/ zł /

1

15,74

1574/33228

2.849

2

15,96

1596/33228

2.889

3

16,01

1601/33228

2.898

4

15,82

1582/33228

2.863

5

15,79

1579/33228

2.858

6

16,13

1613/33228

2.920

7

15,29

1529/33228

2.767

8

15,60

1560/33228

2.824

9

15,18

1518/33228

2.748

10

15,34

1534/33228

2.777

konstrukcyjne zewnętrzne
wykonane z pustaków
betonowych, ściany
wewnętrzne z pustaków
betonowych, cegły kratówki i
pełnej. Stropodach
ogniotrwały nieocieplony, z
elementów Ŝelbetowych
prefabrykowanych. Pokrycie
stanowi papa asfaltowa.
Brak dokumentacji pozwolenie na budowę.

Nieruchomość
zabudowana
budynkiem garaŜowogospodarczym.

11

15,91

1591/33228

2.880

12

18,14

1814/33228

3.283

13

17,36

1736/33228

3.142

14

16,58

1658/33228

3.001

15

16,58

1658/33228

3.001

16

16,70

1670/33228

3.023

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie zbywanych lokali garaŜowych z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ lub odrębnych przepisów, a takŜe poprzedni właściciele
albo ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w ich nabyciu, jeŜeli złoŜą wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w siedzibie urzędu
przy ul. M. Kopernika 1 na okres 21 dni, tj. : od dnia 28 stycznia do dnia 17 lutego 2010 r.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

