Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Mikołaja
Kopernika
1, na stronach internetowych: www.bielsk-podlaski.pl
i http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/ oraz na miejskich tablicach i słupach ogłoszeniowych
zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk
Podlaski położonej w Bielsku Podlaskim ul. Technicznej i Maszynowej składającej się
z działek oznaczonych w ewidencji gruntów m. Bielsk Podlaski, obręb 3 jako działki: nr
3474/59 o pow. 2,4982 ha, nr 3474/60 o pow. 0,1258 ha, nr geod. 3474/61 o pow. 0,0579
ha i nr geod. 3474/71 o pow. 0,1026 ha (powierzchnia łączna 2,7845 ha), ogrodzonej
ogrodzeniem przemysłowym, wraz ze stacją transformatorową kontenerową typu MRwbpp20/630-3 15/0, 4 KV z linią kablową SN o długości 0,3 km niezasiloną w energię
elektryczną których prawo własności Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ujawnione zostało
w Księdze Wieczystej Nr BI1P/00042072/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku
Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych

Cena wywoławcza netto: 1 575 000,00 zł
(słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć złotych)
Wadium 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
wniesione w pieniądzu PLN
Cena sprzedaży składa się z dwóch wartości: 1 415 000,00 zł za zabudowana działkę nr geod.
3474/59 – zwolniona z podatku VAT; 160 000,00 zł za działki nr geod. 3474/60, 3474/61, 3474/71 –
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Ceną nabycia nieruchomości będzie cena
ustalona w wyniku przeprowadzonej licytacji.

Cena obejmuje grunt, ogrodzenie oraz budynek stacji transformatorowej z wyposażeniem
i linią kablową, niezasilonymi w energię elektryczną. Nieruchomość położona w obszarze
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Bielsk Podlaski.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, sala nr 15
(parter)
Wpłata wadium w terminie do dnia 03 stycznia 2019 r. (włącznie) na konto bankowe Miasta
Bielsk Podlaski w PKO BP S.A. II RCK Białystok nr 24 1020 1332 0000 1102 1071 1812.
Informacji udziela się w pokoju nr 211 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja
Kopernika 1, tel. 85 731 81 36 w godzinach pracy Urzędu.

