ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OBWIESZCZENIA NR 35.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 11 lutego 2019 roku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W JELENIEJ GÓRZE, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Położenie
nieruchomości

Oznaczenie geodezyjnie/
księga wieczysta

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Cena
nieruchomości

UL. ADAMA
MICKIEWICZA

Działka nr 19/8
o powierzchni 0.3197 ha,
obręb 28 NE, AM-57,
KW JG1J/00079134/0

Nieruchomość
niezabudowana.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia
Południowego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą Nr
224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września
2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem
1MW,U,ZP,KS dla którego jak przeznaczenie podstawowe
ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub
usługowej i/lub tereny zieleni urządzonej i/lub tereny obsługi
komunikacji. Przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i
urządzenia towarzyszące. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego ustala strefę
obserwacji archeologicznej „OW”, tożsamą z granicą obszaru
objętego tym planem.
Do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem A/5836 wpisany jest układ urbanistyczny – przedmieście
południowe miasta Jelenia Góra, w obszarze którego zlokalizowana jest nieruchomość przy ul. Adama Mickiewicza 9, 11, 11a.

Nie ustala się.

280.000,00 zł*
(słownie: dwieście
osiemdziesiąt tysięcy
złotych)

* Sprzedaż prawa własności działki nr 19/8 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art.
41 ust. 1 i w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).
Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej niskiego i wysokiego napięcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kanałami,
telefonicznej ze studzienkami. Od strony północnej nieruchomości urządzone jest ogrodzenie, które w części nie przebiega po prawnych granicach działki.
Ponadto od strony południowej, na działce nr 19/8 urządzone jest ogrodzenie – częściowo z płyt betonowych, częściowo z metalowej siatki, które wygradza część
nieruchomości zagospodarowaną przez mieszkańców sąsiednich budynków jako ogródki przydomowe wraz z urządzeniami, takimi jak: drewniane szopy i altany,
dodatkowe ogrodzenia z metalowej siatki na stalowych słupkach. W tej części nieruchomości znajdują się również nasadzenia drzew i krzewów owocowych.
W związku z tym, iż obsługa komunikacyjna sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej obecnie własność Gminy, położonej w granicach działki nr 19/7 przy ul. Adama
Mickiewicza 9a odbywa się przez działkę nr 19/8, nabywca nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11a ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo
służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu – w oznaczonym na mapie zakresie – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 19/7.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Janusz Łyczko
Zastępca Prezydenta Miasta

