PREZYDENT MIASTA BIALEGOSTOKU
oglasza:

Pierwsry pruetarg ustny ograniczony na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomoSci, stanowiqcej
wlasnoS6 Gminy Bialystok, polo2onej

i

budynk6w obrgbu 19

-

w Bialymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji grunt6w

Skorupy, jako dzialka

r

144012

o pow. 0,0380 ha, skierowany

do wlaScicieli nieruchomoSci przyleglych, oznaczonych w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w

obrEbu 19

-

Skorupy jako dzialki ntmer 1439/2

lub

1444/2,

z

przeznaczeniem na poprawq

warunk6w ich zagospodarowania.

1.

Informacie dotvczace zbywanei nieruchomoSci:

1.1

Rodzaj nieruchomo5ci: niezabudowana.

1.2

Poloienie: Bialystok, obrgb l9 - Skorupy

1.3

Oznaczenie geodezyjne: dzialka nr 144012 o pow. 0,0380 ha (uzltek Bp), w obrgbie 19 Skorupy, arkusz 8.

1.1

Oznaczenie wedlug ksiggi wieczystej:

w

S4dzie Rejonowym

w Bialymstoku IX Wydzial

Ksi4g Wieczystych prowadzonajest ksigga wieczysta nr BI I 8/0004324617
1.5

.

Opis nieruchomo5ci: nieruchomoS6 niezabudowana, posiada ksztalt wieloboku, zblizony

do trapezu prostok4tnego, samodzielnie nie spelnia warunk6w wymaganych dla dzialki
budowlanej z uwagi na zbyt mal4 szerokoSi

-

okolo 8m. Obstuga komunikacyjna zapewniona

bgdzie przez nieruchomodci przylegle omaczone jako dzialki nr 143912lub 144412 w obr. 19.

W bezpoSrednim s4siedztwie dostgpny jest pelen zakres uzbrojenia komunalnego (e,w,ks,g).
1.6

Przeznaczenie

i

spos6b zagospodarowania: NieruchomoS6 znajduje sig

na

terenie,

na kt6rym obowipuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgSci osiedla
Skorupy w Bialymstoku (rejon ul. ZaScianskiej i Nowowarszawskiej) zatwierdzony uchwal4

Nr

VIV54/1

1

Rady Miejskiej Bialegostoku

Na rysunku planu symbol 7.8U,MN

-

z

drua 28 lutego 2011

zabudowa uslugowa

i

r. ze zrnianami.

mieszkaniowa jednorodzinna

wraz z wz4dzeniami towarzyszqcymi oraz zieleni 4 wz4dzon4.
1.7

Cena wywolaw czat 125 600,00 zl

1.8

Termin przetargu3 4 marca 2020 r. (Sroda). godz,
w Bialymstoku, ul. Slonimska

1.9

1110, sala

nr 10 Urzgdu Miejskiego

1.

Termin wplaty wadium w pieni4dzu w lrwocie: 12 560, 00 zl do dnia 26 liteso 2020
Za date wplaly uwa2a6 sie bsdzie date

oieniedzy na konto sprzedaiacego.

1.10 O rrrysoko5ci post4pienia decyduj4 uczestnicy przetargu - minimalnie: 1260,00 zl.

r.

l.l I Koszt dodatkowy:

nabywca poniesie koszt wykonania operat6w szacunkowych w kwocre

355,00 zl (slownie: trzysta pig6dziesiqt pi96 zl).

t.t2

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: wybrano formg przetargu ustnego ograniczonego

do wlaScicieli nieruchomoSci przyleglych, gdyZ nieruchomo56 polo2ona w Bialymstoku,
oznaczona w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w obrgbu 19 - Skorupy, jako dzialka

rr
na

,

nie spelnia warunk6w wymaganych dla dzialki budowlanej - z

144012

uwagi

zby mal4 szerokoSi.

Informacie dodatkowe dotvczace zbrrvanei nieruchomo5ci:

2.1 Do ceny zbycia

oraz oplaty jednorazowej

w

postaci kosztu wykonania operat6w

szacunkowych zostanie doliczony 23o/o podatek VAT zgodnie

z ustawq z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U.22018 r. poz.2174 ze zm.)

2.2 Do przetargu

ustnego ograniczonego mogq przyst4pi6 osoby, kt6re sq wla6cicielami

nieruchomo5ci s4siednich, bezpoSrednio

do niej przyleglych, oznaczonych w

operacie

ewidencji grunt6w i budynk6w obrgbu 19 - Skorupy jako dzialki numer 143912 lub 144412.

2.3

Osoby zamierzaj4ce uczestniczye
spelnienie warunk6w,

w

przelargu powinny zlo2y6 dowody potwierdzajqce

o kt6rych mowa w p. 2.2 w terminie do dnia 24 lutego 2020 r.

w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.4

1,

pok6j 701.

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spelniaj4 wymogi przetargowe i kwalifikuje do
uczestnictwa w przetargu, wywieszaj4c listg os6b zakwalifikowanych w siedzibie Prezydenta
Miasta Bialegostoku, nie p6zniej niz najeden dzieri przed wyznaczonym terminem przetargu.

2.5

Warunkiem przyst4pienia do przetargu jest wplata wadium w pieni4dzu na konto Urzgdu
Miejskiego Depa(amentu Rachunkowo5ci Pekao S.A.
7299

w

wyznaczonym terminie

onz

Nr 37 1240 52ll ll11 0010 3553

okazanie komisji przetargowej dowodu to2samoSci.

Uczestnicy proszeni s4 o przedlo2enie w dniu przetargu dowodu wplaty wadium.

2.6

Podmioty podlegajqce wpisom do rejestr6w, winny przedlo2y6 aktualny wypis z Krajowego
Rejestru S4dowego, wydany w ci4gu ostatnich trzech miesigcy, natomiast sp6lki cywilne umowg sp6lki.

2.7

W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pelnomocnika naleZy

przedlo?y| pelnomocnictwo upowa2niaj4ce do dzialania na kazdym etapie postgpowania
przetargowego z notarialnie po6wiadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynnoici

przetargowych
notarialnego

i nabycia w drodze umowy notarialnej - pelnomocnictwo w formie aktu

.

2.8 W pr4padku mal2onk6w, do

dokonywania czynno5ci przetargowych konieczna

z nich ze stosownym pelnomocnictwem
drugiego mal2onka, zawierajqcym zgodg na odfatne nabycie nieruchomo3ci.

jest obecnoS6 obojga mal2onk6w lub jednego

Pelnomocnictwo do czynnoSci przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno

byi

sporz4dzone

dopuszczalne

w

lormie aktu notarialnego, natomiast do czynnoSci przetargowych

jesl pelnomocnictwo wsp6lmal2onka w formie pisemnej z poSwiadczonym

notarialnie podpisem. Malzonek pozostaj4cy

w

rozdzielnoici maj4tkowej, uczestnicz4cy

samodzielnie w czlnno(ciach przetargowych, powinien przedloiy| dokument potwierdzaj4cy
zniesienie wsp6lwlasnoici ustawowej malzefskiej.

2.9

Przy nabyciu nieruchomodci przez atdzoziemca zastosowanie maj4 przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920

r. o

nabywaniu nieruchomoSci przez atdzoziemc6w (Dz.

U. z 2017

r.

po2.2278).

2.10 Wadium wplacone przez osobg, kt6ra wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia. Pozostalym osobom wadium zwraca sig w terminie trzech dni od daty zamknigcia
przetargu

- warunkiem jest podanie konta, na kt6re powinno by6 z*,r6cone wadium. Cena

za iabycie nieruchomoSci platnajest przed zawarciem aktu notarialnego.

2.ll

Zautiadomienie o terminie
od

i

miejscu zawarcia umowy notarialnej nastqpi w ciqgu 21 dni

daty zamkniQcia przetargu. Je2eli osoba ustalona jako nabywca nie przyst4pi bez

usprawiedliwienia do zawarcia unowy

w miejscu i terminie

podanym

w

zawiadomieniu,

organizator przetargu mo2e odst4pi6 od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega

zwrotowi. Koszt umowy ponosi nabywca.

Zxtrzega sig prawo odwolania przetargu z wtirnych powod6w, z podaniem uzasadnionej
przyczyty.
Ogloszenie opublikowane zostalo r6wniez na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku www.bialystok.pl i www.bip.bialystok.pl.
Blizsze informacje mo2na uzyska6 w Urzjdzie Miejskim, Departament Skarbu ul. Slonimska

l, pok6j 701, tel. 85 869 69

11.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy
o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2020

z dnia 14 wrzeSnia

2004

r. w

z dfia 21 sierpnia

1997 r.

r. poz. 65) i rozporz4dzerua Rady Ministr6w

sprawie sposobu

i

trybu przeprowadzania przetarg6w

oraz rokowari na zbycie nieruchomo3ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

W
Mo*t

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie art. 13 ust. I i 2 ro4orz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzariem danych osobo*ych r

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94146/WE (og6lne

6

w sprawre

rozporz4dzenie

ia 27 kwietnia 2016 r
swo bodnego przeplywu

o ochronie

danych)

(Dz.Urz.UE.L.20l6.1 19, str. l, sprost. Dz.Urz.UE.L.20l8. 127, str. 2), zwanego w sk6cie ,,RODO", informujg ze:

l.

Administratorem danych jest Prezldent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

l,

l5-950 Bialystok;

W sprawach ochrony danych osobo*ych mozna konlaktowai siq z Inspektorem Ochrony Danych: Urz4d
Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok, tel. 85 879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

2.

3. Pani,/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zwiqzanel
ze sprzeda:z4 nieruchomoSci zgodnie przepisami ustawy z dnia
sierpnia 1997r. o gospodarce

z

2l

nieruchomoSciami.

4. Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym niz uprawnione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,
kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

lat, licz4c od koica roku w kt6rym zakoiczala
siq sprawa w kt6rej dane osobowe zostaly zgromadzone, a po tym okrcsie zostan4 przekazane do Archiwum
5. Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez okes 25
Paristwowego.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do z4dania dostgpu do swoich danych, prawo
o$aniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwaruania.

do sprostowania,

usunigcia,

7. W zwiqzku z pruetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochony Danych Osobowych.
8. Podanie danych wynika

w

z

przepis6w ustawy

postQpowaniu przetiugowym. Podanie danych

i

jest obowipkowe. Ich niepodane uniemozliwi udzial

w celach kontaldor,rych jest dobrowolne, sfuzy usprawnieniu

komunikacji.
9. Dane nie bqdq podlegaly zafiomalyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

