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. 121 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w obrębie Libiąż Mały
stanowiących własność Gminy Libiąż
Położenie
nieruchomośc
i
przy ulicy

Powierzchnia
dzierżawy
w m2

Cel dzierżawy
(przeznaczenie)

Nr
działki

Księga
wieczysta

Użytek

1.

cz.4819/18

KR1C/00057834/

B

Kolejowej

112

Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

0,08 zł

2.

4819/17

KR1C/00057834/

B

Kolejowej

103

Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

0,08 zł

3.

cz.1114/2

KR1C/00095161/0

ŁV

Józefa
Piłsudskiego

300

Na składowanie materiałów budowlanych.

0,46 zł

Lp.

4.

cz. 2917/2

KR1C/00058258/6

Ps VI

Pilotów

50

5.

cz. 2917/2

KR1C/00058258/6

Ps VI

Pilotów

20

6.

cz. 2318/1

KR1C/00079327/4

RV

Urzędnicza

250

7.

cz. 1565/6

KR1C/00062267/3

Tk

Chrzanowska

4

Na cele rolnicze, uprawy warzywne, uprawy ogrodnicze.

Stawka czynszu
za 1 m2 /miesiąc

0,07 zł/m2/rok,
nie mniej niż
20,00 zł od
umowy

Dojazd, dojście, obejście.

0,33 zł

Na cele rolnicze, uprawy warzywne, uprawy ogrodnicze.

0,07 zł/m2/rok,
nie mniej niż
20,00 zł od
umowy

Lokalizacja tablic reklamowych.

15,74 zł

Stawki czynszu zostały ustalone wg Zarządzenia nr 0050.457.VII.2017 Burmistrza Libiąża z dnia 30 października 2017 r. 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 z góry w terminie
do 25 dnia każdego miesiąca; lub za I półrocze do 25 stycznia i do 25 lipca za II półrocze. Natomiast czynsz za dzierżawę na cele rolnicze płatny
będzie do 31 marca każdego roku. Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 23 %, z tym że, dzierżawa na cele
rolnicze korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm). Dla ww. działek
nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jedynie działka nr 1565/6 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego terenów przy ul. Chrzanowskiej w Libiążu zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr XLVII/305/2002 z dnia
10.VII.2002 r., wg którego położona jest w strefie GP 1/2 - droga główna ruchu przyspieszonego.
Niniejszy wykaz 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.

