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czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedai nieruchomoSci gruntowej stanowiqcej wlasnOSé
Skarbu Paﬁstwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3106/16 0 powierzchni 0,1190 ha, poloionej
w obrgbie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej, dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
V Wydziale Ksiqg Wieczystych prowadzona jest ksigga wieczysta Nr BIlP/00064883/1.
Nieruchomos’é oznaczona numerem geodezyjnym 3106/16, p01020na w obrgbie 3 Bielsk Podlaski,
gmina miejska Bielsk Podlaski przy ul. Mlecznej o pow. 0,1190 ha jest wykazana W ewidencji gruntéw

budynkéw i posiada urzqdzonq W Sadzie Rejonowym W Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiqg
Wieczystych ksiggg wieczysta; Nr BIlP/00064883/1.
W ewidencji gruntéw i budynkéw dzia1ka m 3106/ 16 o pow. 0,1190 ha, poioZona w obrgbie 3 Bielsk
Podlaski, wykazanajestjako uZytek ,,Bi”.
i

jest w sqsiedztwie innych terenéw zabudowanych, gruntéw ornych
terenach
omych. NieruchomoSé uzbrojona jest w urzqdzenia infrastruktury
gruntéw zabudowanych na
technicznej: linia elektroenergetyczna, wodociqg uliczny, kanalizacja sanitama, droga o nawierzchni
Zwirowej. Przez nieruchomos’c’ przebiega czynny kolektor sanitarny (s’rednica kana1u G 400 mm),
ktéry jest czgSciq miejskiej sieci kanalizacyjnej stanowiqcej poiqczenie osiedla mieszkaniowego
wielorodzinnego z przepompowniq s'ciekéw po1oZonq przy ul. Dubicze.

Nieruchomos’é faktycznie p01020na
i

Nieruchomos’é znajduje Sig na terenie, na ktérym nie Obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowaﬁ i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego Uchwam Nr XI/89/ 15 Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 wrzeSnia 2015 1‘. Dziaika znajduje Sig w czgs’ci na terenie przeznaczonym
pod zabudowg mieszkaniowq jednorodzinnq ekstensywnq oraz w czgs’ci pod zabudowg us1ugowq
o réZnorodnym charakterze. Na powstzq nieruchomos’é nie byia wydawana decyzja o warunkach
zabudowy, ani nie toczy Sig postgpowanie w zakresie wydania w/w decyzji. Dzia1ka nr 3106/16
nie znajduje sig w Specjalnej Streﬁe Rewitalizacji, 0 ktérej mowa w aft. 8 ustawy z dnia 9 paidziemika
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1777 z péz’n. 2111.).
Nieruchomos’é bgdqca przedmiotem sprzedaZy nig

oraz nie jest ograniczona w rozporzqdzaniu.

jest obciquna ograniczonymi prawami rzeczowymi

Pierwszy przetarg odbyi Sig w dniu 28 czerwca 2017 r.
Drugi przetarg odby1 Sig w dniu 25 paz’dziernika 2017 r.
Trzeci przetarg odbyi sig w dniu 29 maja 2018 r.
Cena wywoiawcza za nieruchomoéé wynosi: 100 000,00 zlotych brutto.
wadium wynosi: 10 000,00 zlotych.

Wysokoéc’

O wysokos’ci postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tym, Ze postqpienie nie moZe wynosié mniej niz
1% ceny wywoiawczej, z zaoqugleniem w gérg do peinych dziesiqtek ziotych.

Minimalne postapienie:

1

000,00 zlotych.

Sprzedaz nieruchomos’ci jest zwolniona 0d podatku 0d towaréw i usiug na postawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z péz’n. zm.), zgodnie ze stanowiskiem
z dnia 24.08.2017 r. Wydzial’u BudZetu i Finanséw Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
potwierdzonym opiniq Radcy Prawnego dnia 24.08.2017 r.
.
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2018 r. o godzinie 1100 w budynku Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy u]. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna I pigtro) .

Przetarg odbgdzie

Sig

w dniu

Warunkiem, udzialu‘w ‘przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu ustalonego wadium
IbWEMMa... 2018 r. Wadium naleZy wnieéc’ w pieniqdzu na rachunek Starostwa
do dnia
Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spéldzielczy w Braﬁsku Nr 62 8063 0001 0070 0706 9020
w taki sposéb aby do dnia ..... 11111101611020» ...... 2018 r. (wlacznie) wpiynelo na konto
bankowe sprzedajacego. Za date wpiaty uwaiaé sie bedzie date uznania rachunku bankowego
sprzedaj qcego.

m,

Wadium wniesione przez uczestnika, ktory wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia.
Wadium pozosta’tych uczestnikow zwraca sic; niezw’rocznie po odwo’raniu lub zamknieciu przetargu,
jednak nie poz'niej niZ przed up’tywem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na ktore powinno byé
zwrocone wadium). Cena osiqgnieta w przetargu stanowi Gene nabycia nieruchomosci. Cena ta nie moZe
byé rozioZona na raty. Cena za nabycie nieruchomosci piatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
Cena wywoiawcza nie zawiera kosztow zwiqzanych z okazaniem granic dziatki w terenie, zostaia
okres'lona wg stanu wykazanego w ewidencji gruntow i budynkow oraz z ksiedze wieczystej.
Nabywca z chwilq zawarcia umowy sprzedaZy nabedzie prawa do wyZej opisanych czynnos’ci.
Nabywca ponosi koszty sporzqdzenia umowy notarialnej oraz zaioZeniem ksiegi wieczystej lub zmianq
w dotychczasowej ksiedze wieczystej.
W przetargu moZe uczestniczyé osoba ﬁzyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadajqce
osobowos’ci prawnej, lecz posiadajqce zdolnos’é prawnq, ktére wpiaciiy wadium w tenninie okres’lonym
w niniejszym ogioszeniu.

Przystepujqcy do przetargu zobowiqzany jest przedioZyé Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu
dokument tonamosci oraz dowod wniesienia wadium.
W przypadku osob prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych osobowosci prawnej,
a podlegajqoych wpisom do rejestréw — aktualny wpis z wias’ciwego rejestru /lub inny dokument
potwierdzajqcy umocowanie do dziaiania w imieniu w/w podmiotow/. W przypadku reprezentowania
osoby prawnej przez peinomocnika oprocz aktualnego wpisu z KRS /lub innego dokumentu, o ktorym
mowa powyZej/ winny przedioZyé peinomocnictwo upowaZniajqce do dziaiania na kazdym etapie
postepowania przetargowego z notarialnie poswiadczonym podpisem mocodawcy, natomiast
do uczestnictwa w postepowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, peinomocnictwo

w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentowania osoby ﬁzycznej przez pehiomocnika naleZy przedioZyé pelnomocnictwo
z notarialnie pos'wiadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postepowaniu
przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pehiomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku maiZonkow, do dokonywania czynnos’ci przetargowych konieczna jest obecnos’é obojga
maiZonkow lub jednego z nich z peinomocnictwem drugiego maiZonka, zawierajqcym zgode na odpiatne
nabycie nieruchomos’oi. Pehiomocnictwo do czynnos’ci przetargowych i nabycia w drodze umowy
notarialnej powinno byé sporzqdzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyiqcznie do czynnos’ci
przetargowych dopuszczalne jest peinomocnictwo WSpéimaiZonka w formie pisemnej z pos'wiadczonym
notarialnie podpisem. MaiZonek pozostajqcy w rozdzielnos’ci majatkowej, uczestniczqcy samodzielnie
w czynnos’ciach przetargowych, powinien przedioZyé dokument potwierdzajqcy zniesienie wspoiwiasnos'ci

ustawowej maiieﬁskiej.

Nabycie nieruchomos’ci przez cudzoziemcow moZe nastqpié w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji, jeZeli wymagaja} tego przepisy ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomos’ci przez cudzoziemcow (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2278). Nabywca
zobowiqzany jest do ustalenia we wiasnym zakresie, czy nabycie nieruchomos’ci bedqcej przedmiotem
przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Nabywca, ktory wygra przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaZy
nieruchomos’ci, najpoz'niej w ciqgu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu. Wyznaczony termin
nie moZe byé krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia.

Nabywca, ktéry wygra przetarg jest zobowiqzany do zaphty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie,
aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaZy zosta$a odnotowana na koncie bankowym Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Z chwilq wydania nieruchomos’ci tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaZy w formie aktu notarialnego,
nabywca zobowiqzany bedzie do ponoszenia wszystkich kosztéw zwiqzanych z utrzymaniem
nieruchomoéci, a w szczegélnos’ci kosztéw podatku 0d nieruchomos’ci.
JeZeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomos’ci nie przystqpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski moZe odstqpié
0d zawarcia umowy, a wp%acone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim moZe odwo’faé og’roszony przetarg z waZnych powodéw,
informujqc o tym niezw’rocznie w formie Mas’ciwej dla ogkoszenia o przetargu i podajqc przyczyne
odwohnia przetargu.
Niniejsze ogbszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogbszeﬁ w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4
i
opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: ww.powiatbielski.pl, a takZe
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotap0dlasia.pl,
zas’ wyciqg z og1‘oszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasiegu obejmujqcym
co najmniej powiat, na terenie ktérego p0’roZonajest zbywana nieruchomoéc’.
Szczegc’ﬁowe informacje dotyczqce przetargu moZna uzyskaé w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (wejécie z ty’ru budynku lub pokéj nr 105,
tel. (85) 833—11—40 lub (85) 833-11—22.

