ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OBWIESZCZENIA NR 460.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 grudnia 2021 roku.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W JELENIEJ GÓRZE, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Położenie
nieruchomości
UL. KRĘTA

Oznaczenie geodezyjnie/
księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości

Działka nr 72/2 o powierzchni
0,0575 ha, obręb 0014,
Jagniątków, AM 1,
księga wieczysta nr
JG1J/00042175/1.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
jednostki Jagniątków uchwalonym uchwałą nr 328.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 18 grudnia 2012 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem UT, MN 8, dla którego jako przeznaczenie podstawowe plan ustala: tereny
usług turystyki, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny istniejącej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: 1) sieci,
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 2) obiekty i urządzenia infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej, 3) drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi rowerowe, miejsca
postojowe.
Rada Miejska Jeleniej Góry w dniu 15 lipca 2020 r. podjęła uchwałę nr 235.XXI.2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów położonych w jednostce Jagniątków w Jeleniej
Górze.

85 000,00 zł *
(słownie: osiemdziesiąt
pięć tysięcy złotych)

*Sprzedaż prawa własności działki nr 72/2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
Nieruchomość położona w wypoczynkowo-turystycznej części Jeleniej Góry, w terenie górzystym na stoku góry Szerzawa. Wokół rozciąga się teren Karkonoskiego Parku Narodowego.
Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego. Działka ma kształt regularny. Jej zachodnia część wykorzystywana była
bezumownie jako ogród przydomowy przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Pozostała część stanowi teren zieleni nieurządzonej, zakrzaczony i porośnięty drzewami. W obszarze
działki nr 72/2 zlokalizowane są: drewniany płot oraz fragment kamiennego muru. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Krętej.
Działka nr 72/2 zlokalizowana jest w obrębie dwóch obszarów Natura 2000. Jeden o numerze kodu PLH020006 – Karkonosze (Specjalny Obszar Ochrony siedlisk – SOO), drugi zaś
posiada numer kodu PLB020007 – Karkonosze (Obszar Specjalnej Ochrony ptaków – OSO). Organem sprawującym nadzór nad Obszarami Natura 2000 na terenie województwa
dolnośląskiego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ponadto działka nr 72/2 znajduje się w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego.
Podstawowa sieć infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, znajduje się w pasie drogowym ulicy Krętej. Zgodnie z uzyskaną informacją,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze nie zapewnia odbioru ścieków sanitarnych z uwagi na brak technicznych możliwości świadczenia
usług. W przyjętym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025, Przedsiębiorstwo nie planuje budowy sieci kanalizacji
sanitarnej dla tego rejonu miasta, jak również nie zapewnia zwrotu kosztów budowy takiej sieci.
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