Burmistrz LibiąŜa
na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
15 lutego 2017 r. do dnia 8 marca 2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierŜawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
1. Nieruchomość stanowi własność Gminy LibiąŜ, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie
prowadzi księgę wieczystą Nr KR1C/00030143/5. Na nieruchomości tej ustanowiona jest
słuŜebność przesyłu na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Chrzanowie, polegająca na obciąŜeniu nieruchomości prawem korzystania
z kanalizacji sanitarnej o średnicy 200/160 PCV w pasie technologicznym o szer. 1,0 m na
całej długości jej granicy północno-wschodniej.
2. Nieruchomość połoŜona jest w obrębie LibiąŜ Mały przy ul. Przyrodniczej, oznaczona jest
działką ewidencyjną nr 1918/143 o powierzchni 0,0194 ha.
3. Nieruchomość ta została zabudowana budynkiem usługowym przez poprzedniego
dzierŜawcę gruntu. WydzierŜawienie nieruchomości następuje na mocy Uchwały NR
XXV/167/2017 Rady Miejskiej w LibiąŜu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zgody na
oddanie w dzierŜawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej
działką nr 1918/143 o pow. 0,0194 ha połoŜonej przy ul. Przyrodniczej w LibiąŜu na rzecz
dotychczasowego dzierŜawcy Jana Skwarka, który za zgodą Burmistrza nabył nakłady
poczynione na dzierŜawionej nieruchomości przez poprzedniego dzierŜawcę.
4. Dla nieruchomości nie obowiązuje plan miejscowy. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania gminy LibiąŜ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. nieruchomość połoŜona jest na terenie 2 MU –
mieszkaniowo usługowym.
5. Czynsz za jeden miesiąc dzierŜawy wynosi 286,18 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć
złotych 18/100) i został określony na podstawie Zarządzenia Nr 0050.159.VII/2015
Burmistrza LibiąŜa z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie minimalnych stawek za dzierŜawę
gruntu gminnego w sposób następujący:
1) 83 m2 x 3,02 zł = 250,66 zł za grunt zabudowany budynkiem handlowo-usługowym
2) 111 m2 x 0,32 zł = 35,52 zł za grunt przeznaczony na dojazd, dojście i obejście wokół
budynku.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r.
Poz.710 z późn. zm.) do kwoty czynszu wskazanej w pkt 5 doliczony zostanie podatek VAT
według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy dzierŜawy. W dniu podania do
publicznej wiadomości niniejszego wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%.
7. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku z dniem 1 stycznia wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, o ile
nastąpi jego wzrost.
8. Czynsz dzierŜawny płatny będzie w terminie do 25 dnia kaŜdego miesiąca za dany miesiąc.
Wykaz ten został równieŜ zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w LibiąŜu
www.libiaz.pl, BIP, a informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej.

