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 9 sierpnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.
wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 2731/4 przeznaczonej do oddania
w dzierŜawę w drodze bezprzetargowej
Do wydzierŜawienia w drodze bezprzetargowej przeznaczone zostało 22 m2
nieruchomości połoŜonej w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Mały, przy ul. Urzędniczej oznaczonej
działką nr 2731/4 o pow. 0,4635 ha, o uŜytku RIVb, stanowiącej własność Gminy LibiąŜ,
zapisanej w księdze wieczystej nr KR1C/00065936/5 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
Ta część nieruchomości wolna jest od obciąŜeń, praw i roszczeń oraz nie jest przedmiotem
zobowiązań.
Część działki nr 2731/4 przeznaczona do oddania w dzierŜawę zabudowana jest budynkiem
garaŜowym w istniejącym zespole garaŜowym w zabudowie szeregowej wybudowanym na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr Arch-L-7351/496/2004 z dnia 13.09.2004 r.
Działka nr 2731/4 posiada dostęp do drogi publicznej od ul. Urzędniczej poprzez istniejące
drogi wewnętrzne.
Czynsz miesięczny wynosi 38,72 zł netto i został ustalony wg stawki 1,76 zł/m2
na podstawie Zarządzenia nr 0050.159.VII.2015 Burmistrza LibiąŜa z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierŜawnego za grunty stanowiące
własność Gminy LibiąŜ. Czynsz będzie podwyŜszony 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, jeŜeli nastąpi
jego wzrost. Czynsz płatny będzie z góry w terminie do 25 dnia kaŜdego miesiąca. Do czynszu
dzierŜawnego doliczony zostanie naleŜny podatek Vat w wysokości 23 %.
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1,
a takŜe 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 połoŜona.

