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STAROSTA BIELSKI W BIELSKUPODLASKIM
OGLASZA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedai nieruchomosci gruntowej stanowiacej
wlasnoéé Skarbu Paﬁstwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi dzialek: 3650/3 o powierzchni
0,2006 ha, poloionej w obrebie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 0 powierzchni
0,0198 ha, poloionej w obrebie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, dla ktérej w Sgdzie
Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiqg Wieczystych prowadzonajest ksiega Wieczysta
Nr BIlP/00075649/9.
Nieruchomos’é gruntowa oznaczona numerami geodezyjnymi dziaiek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha,
3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, poioZona jest w obrebie 3 Bielsk Podlaski, miasto Bielsk Podlaski
jest wykazana w ewidencji gruntéw i budynkéw i posiada urzqdzonq W Sqdzie Rejonowym W Bielsku
Podlaskim V Wydziale Ksiqg Wieczystych ksiege wieczystq Nr BIlP/OOO75649/9.
W ewidencji gruntéw i budynkéw.‘ dziaiki nr 3650/3 o pow. 0,2006 ha i 3650/6 o pow. 0,0198 ha,
poioZone w obrebie 3 Bielsk Podlaski, miasto Bielsk Podlaski, wykazane sqjako uZytki: ,,Bi”.
Nieruchomos’é faktycznie poioZona jest w sqsiedztwie innych terenéw zabudowanych i grunto’w
zabudowanych na terenach omych.
Ksztait: dziaika 3650/3 — wielobok, dziaika 365 0/6 - prostokqt.
quiedztwo nieruchomos’ci stanowi:
> od péinocy — ulica Koszarowa,
> 0d wschodu — dziaiki zabudowane oznaczone nr: 365 0/7, 3650/ 10,
> od zachodu — dziaika zabudowana oznaczona nr: 3650/ 1,
> 0d poiudnia — dziaiki zabudowane oznaczone nr: 3650/1, 3650/10.
Od strony péhiocnej i od strony zachodniej nieruchomos’c’ jest ogrodzona siatkq metalowa} w ramach.
Nieruchomosé wyposaz'onajest w nastepujqce urzqdzenia infrastruktury technicznej:
> linia elektroenergetyczna,
> kanalizacja sanitama,
> droga bitumiczna.
Przez dziaike nr 3650/3 przebiega przyiqcze wodociqgowe WB50 i WB40 oraz przyiqcze kanalizacyjne.
Dziaiki poioZone w Bielsku Podlaskim, oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr geod. 3650/3
i 3650/6 znajduja,
sie na terenie, na ktérym nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowaﬁ i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego Uchwaiq Nr XU89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia
29 wrzeénia 2015 r. dziaiki znajdujq sie:
1) dzia’rka o nr geod. 365 0/3 — przeznaczona pod zabudowe usiugowa} o réZnorodnym charakterze;
Zgodnie z wypisem z rozdziaiu II zmiany Studium uwarunkowar'i i kierunkach zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski — kierunki przeznaczenia, rozwoju oraz zmiany w strukturze
funkcj onalno—przestrzennej:
a) przeznaczenie podstawowe:
> zabudowa usiugowa komercyjna w tym handel, gastronomia, administracja, turystyka
i zamieszkanie zbiorowe,
b) przeznaczenie uzupehiiaiace:
usiugi publiczne,
istniejapa zabudowa o innych funkcjach,
tereny przestrzeni publicznych,
tereny zieleni urzqdzonej i przyulicznej,
komunikacja, parkingi i infrastruktura techniczna.
dziaika
2)
o nr geod. 365 0/6 — przeznaczona pod zabudowe mieszkaniowq wielorodzinna, intensywnq.
Zgodnie z wypisem z rozdziaiu II zmiany Studium uwarunkowaii i kierunkach zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski — kierunki przeznaczenia, rozwoju oraz zmiany w strukturze
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funkcjonalno—przestrzennej:
a) przeznaczenie podstawowe:

> zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) przeznaczenie uzupehiiaiace:
> zabudowa us1ugowa, rzemies’lnicza
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drobna wytwérczos’é w formie wolnostojqcej quz’
wbudowanej w zabudowe mieszkaniowq,
istniejqca zabudowa o innych funkcjach,
tereny przestrzeni publicznych,
tereny zieleni urzqdzonej i przyulicznej,
komunikacja, parkingi i infrastruktura techniczna.
i

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski decyzjq Nr 54/18 znak: GP.6730.70.2018.ZT z dnia 31 marca 2018 r
ustalii warunki zabudowy dzia1ek dla inwestycji W zakresie zabudowy usl'ugowej: budowy budynku
kultu religijnego Zboru Swiadkéw Jehowy w Polsce , miej sc postojowych i infrastruktury technicznej.
Nieruchomosé bedqca przedmiotem sprzedaZy nie jest obciqz'ona ograniczonymi prawami rzeczowymi
oraz nie jest ograniczona w rozporzqdzaniu.

Cena wywolawcza za nieruchomoséwynosi: 258 300,00 zlotych brutto.

(Cena uwzglednia naleZny podatek od towarow i using, zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i using (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 2 péin. 2111.), w stawce 23%).
Wysokosé wadium wynosi: 26 000,00 zlotych.
O wysokos'Ci postqpienia decydujq uczestnicy przetargu, z tym, 2e postqpienie nie moZe wynosic’ mniej
niz 1% ceny wywo1awczej, z zaoqugleniem w gore do peinych dziesiqtek z1otych.
Minimalne postqpienie: 2 590,00 zlotych.

Przetarg odbedzie sit; w dniu ...QXkNW......... 2019 r. 0 godzinie 1100 w budynku Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy 111. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna I pietro).
uczestnika przetargu ustalonego wadium
w pieniadzu na rachunek Starostwa
Braﬁsku
Nr 62 8063 0001 0070 0706 9020
Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank_ példzielczy w
...QQ‘JADL
A0,.
..
...... 2019 r. (wlqcznie) wplynelo na konto bankowe
mg, w taki sposéb aby do dnia
sprzedajqcego. Za date wplaty uwaiac’ sie bedzie date uznania rachunku bankowego sprzedajacego.

Warunkiem
do dnia

przetargu jest wniesienie przez
“(1me
0M).
2019 r. Wadium naleiy wniesé
. ..

Wadium wniesione przez uczestnika, ktéry wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia.
Wadium pozostaiych uczestnikow zwraca sie niezwtocznie po odwotaniu lub zamknieciu przetargu,
jednak nie poiniej niz przed upiywem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na ktore powinno byé
zwrécone wadium). Cena osiqgnieta w przetargu stanowi cent; nabycia nieruchomos’ci. Cena ta nie moie
byé roz1oZona na raty. Cena za nabycie nieruchomos’ci ptatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
Cena wywoiawcza nie zawiera kosztow zwiqzanych z okazaniem granic dziaiki w terenie, zostaia
okreslona wg stanu wykazanego w ewidencji gruntow i budynkéw oraz z ksiedze wieczystej.
Nabywca z chwilq zawarcia umowy sprzedaZy nabedzie prawa do wyZej opisanych czynnoéci.
Nabywca ponosi koszty sporzqdzenia umowy notarialnej oraz zaioZeniem ksiegi wieczystej lub zmianq
w dotychczasowej ksiedze wieczystej.
W przetargu moZe uczestniczyc’ osoba ﬁzyczna, osoba prawna lub
nieposiadajace osobowos’ci prawnej, lecz posiadajqce zdolnos’é prawnq,
w terminie okres'lonym w niniejszym ogioszeniu.

jednostki organizacyjne
ktére wpiaciiy wadium

Przystepujqcy do przetargu zobowiqzany jest przedio'zyé Komisji Przetargowej przed otwarciem
przetargu dokument tonamos’ei oraz dowod wniesienia wadium.
W przypadku oséb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych osobowos’ci prawnej,
a podlegajqcych wpisom do rejestrow — aktualny wpis z wias’ciwego rejestru /1ub inny dokument
potwierdzajqcy umocowanie do dziaiania w imieniu w/w podmiotow/. W przypadku reprezentowania
osoby prawnej przez pehiomocnika oprécz aktualnego wpisu z KRS /lub innego dokumentu, o ktorym
mowa powyZej/ winny przed102yé pehlomocnictwo upowaZniajqce do dziaiania na kazdym etapie
postepowania przetargowego z notarialnie pos’wiadczonym podpisem mocodawcy, natomiast
do uczestnictwa w postepowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, petnomocnictwo

w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentOwania osoby fizyczncj przez pemomocnika naleZy przed1oZyé pehiomocnictwo
z notarialnie pos’wiadczonym podpiscm mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postcpowaniu
przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pemomocnictwo W formic aktu notarialnego.

W przypadku maiZonkow, do dokonywania czynnos’ci przetargowych konieczna jest obecnos’é obojga
maiZonkéw lub jednego z nich z peinomocnictwem drugiego maonnka, zawierajqcym zgode na odpiatne
nabycie nieruchomos’ci. Peinomocnictwo do czynnos’ci przetargowych i nabycia w drodze umowy
notarialnej powinno byé sporzqdzonc w formic aktu notarialnego, natomiast wy1qcznie d0 czynnos’ci
przetargowych dopuszczalne jest peinomocnictwo wspéhnaiZonka w formic pisemnej z poswiadczonym
notarialnie podpisem. MaiZonek pozostajqcy w rozdzielnos’ci mathkowej, uczestniczqcy samodzielnie
w ozynnosciach przetargowych, powinien przedioZyé dokument potwierdzajqcy zniesienie
wspé’rwiasnos’ci ustawowej ma12eﬁskiej.
Nabycie nieruchomos’ci przez cudzoziemcow mch nastqpié W przypadku uzyskania zezwolenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraoji, jeZeli wymagajq 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 nieruchomosci bedqcej przedmiotem
przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Nabywca, ktory wygra przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i tcrminie zawarcia umowy sprzedaZy
nieruchomos’ci, najpoz'niej w ciqgu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu. Wyznaczony termin
nie moZe byé krétszy niZ 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia.
Nabywca, ktéry wygra przetarg jest zobowiqzany do zap1aty ceny uzyskanej w przetargu w takim
terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaZy zosta1a odnotowana na koncie bankowym
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Z chwilq wydania nieruchomos’ci tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaiy w formic aktu notarialnego,
nabywca zobowiqzany bedzie do ponoszenia wszystkich kosztow zwiqzanych z utrzymaniem
nicruchomosci, a w szczegolnos'ci kosztow 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 wp1aconc wadium nie podlcga zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim moZe odwoiaé og1oszony przetarg z waZnych powodow,
i podajqc przyczyne
odwo1ania przetargu.

infomujqc o tym niezw1ocznie w formic w1asciwej dla ogioszenia o przetargu

Niniejsze ogioszenie 0 przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogioszer'i w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickicwicza 46, ul. 3 Maja 17 ul. 11 Listopada 4
i
opublikowane na stronic intemetowej Starostwa Powiatowego: www.90wiatbielskipl, a takZe
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapod1asia.pi,
zas wyciqg z og’roszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasiegu obejmujgcym
co najmniej powiat, na terenie ktorego poioZonajest zbywana nieruchomos’é.
1

Szczego’rowe informacje dotyczqce przetargu moZna uzyskaé w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (wejs’cie z tyiu budynku lub pokoj nr 105,

tel. (85) 833—11-40 1ub(85) 833-11—22.
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INFORMACJA
i 2 ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
Na podstawie art. 38 ust.
nieruchomos’ciami (Dz. U z 2018 r., poz. 121 z péz'n. zm.) Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim
uprzejmie informuje, Ze na tablicach og1oszeﬁ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i u]. 11 Listopada 4, a takZe na stronie
intemetowej Starostwa Powiatowego: www.mwiatbielski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielskwrotapodlasiapl, zosta1o podane do publicznej wiadomos’ci
1

og1oszenie:

pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzgdai nieruchomoéci gruntowej
stanowiqcej wlasnoéc' Skarbu Paﬁstwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi dzialek: 3650/3
o 'powierzchni 0,2006 ha, poloionej w obrqbie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej,
3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, poloionej w obrgbie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej,
dla ktérej w Sqdzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksng Wieczystych
prowadzona jest ksiqga wieczysta Nr BI1P/00075649/9.
o

Przeznaczenie nieruchomos'ci do sprzedaz'zy nastqpﬂo na podstawie Zarzqdzenia Nr 174/2015
Wojewody Podlaskiego z dnia 3O paz'dziernika 2015 r.

Termin wywieszenia ogIoszenia:
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