Burmistrz Libiąża
na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019 r.
wykaz nieruchomości o powierzchni 365 m2 stanowiącej część działki nr 1114/2
położonej w obrębie Libiąż Mały przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele
rekreacyjne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Do oddania w dzierżawę przeznaczona jest nieruchomość o powierzchni 0,0365 ha,
stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 1114/2 o powierzchni 2,8201 ha, położonej przy
ul. Armii Krajowej w Libiążu, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę
wieczystą KR1C/00095161/0. W Dziale II księgi wieczystej wpisana jest własność na rzecz
Gminy Libiąż. Działy III i IV wolne są od wpisów. Nieruchomości zostają przeznaczone do
oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne na okres 9 lat. Czynsz roczny netto wynosi 394,20 zł
i został ustalony na podstawie Zarządzenia nr 0050.600.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia
19 października 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za
grunty stanowiące własność Gminy Libiąż. Do czynszu netto doliczony zostanie należny
podatek Vat w wysokości 23 %. Czynsz będzie podwyższony raz w roku z dniem 1 stycznia
o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku
poprzedniego publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nastąpi
jego wzrost. Czynsz płatny będzie w dwóch rocznych ratach: za pierwsze półrocze w terminie
do dnia 25 stycznia a za II półrocze do dnia 25 lipca każdego roku.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż”
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. z późn.
zm. nieruchomość położona jest na terenie ZD - ogród działkowy. Nieruchomość zostaje
oddana w dzierżawę w istniejącym stanie faktycznym bez okazania granic, jej lokalizacja
przedstawiona została w załączniku mapowym nr 1 do niniejszego wykazu. Właściciel
nie dysponuje badaniami gruntu i dlatego w przypadku ujawnienia elementów uzbrojenia
podziemnego na dzierżawionym gruncie, każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy
dzierżawy.
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,
a także zamieszczono na stronach internetowych tut. urzędu www.libiaz.pl; BIP. Informację
o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego nieruchomość jest położona.

