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WYKAZ

Do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna Nr 551 / 2015
Z dnia 28 października 2015 roku

Lp.

1.

Oznaczenie
nieruchomoś
ci wg księgi
wieczystej
oraz danych
z ewidencji
gruntów
- dz. nr 7/3
- dz. nr 7/9
- dz. nr 7/12
- dz. nr 7/15
Ark. m. 8
KW nr
PO1L/00038
088/5

Powierzchnia
Opis
nierucho- nieruchomości
mości
Nieruchomość położona pomiędzy Alejami
Zygmunta Krasińskiego i ul.Przemysłową
stanowiąca jedność gospodarczą, zabudowana
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
(dz. 7/12) – przeznaczonym do rozbiórki oraz
budynkami usługowymi znajdującymi się na
o łącznej dz. 7/9.
pow: Na dz. 7/9 znajdują się dwa nieczynne
5 981 m2 dystrybutory i zbiorniki zadaszone
zadaszeniem z blachy falistej na słupach
stalowych.

574 m2
3 202 m2
406 m2
1 799 m2

Nabywca nieruchomości zobowiązany
będzie do rozbiórki budynku mieszkalnego
i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych
oraz prac likwidacyjnych naniesień po stacji
paliw, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i
decyzji własnym kosztem i staraniem.
Dz. nr 7/3 i 7/15 są niezagospodarowane.
Lokale mieszkalne i usługowe oraz część
gruntu są wynajmowane/ dzierżawione.
Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek
najmu/ dzierżawy w miejsce zbywcy zgodnie
z art. 678 Kodeksu cywilnego i w przypadku
wypowiedzenia umów najmu/ dzierżawy
przejmuje realizację ewentualnych roszczeń
byłych najemców o zwrot ulepszeń jako
strona wynajmująca (art.676 kc).
Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić
najemcom lokali mieszkalnych lokale
zamienne w terminie 8 miesięcy od daty
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ______________________
Zdjęto z tablicy ogłoszeń ______________________

Przeznaczenie
nieruchomości w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego i sposób
jej zagospodarowania
Zgodnie z Uchwałą nr
XVII/247/2012 Rady
Miejskiej Leszna z dnia
5 kwietnia 2012 roku w
sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
centrum Leszna – część
A, nieruchomość
położona jest na terenie
oznaczonym symbolem
42MW/U, który stanowi
teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług.
Obszar nieruchomości
znajduje się w strefie
„W” ochrony
archeologicznej oraz w
strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej.

Informacja o
przeznaczeniu do
Terminy
sprzedaży, oddania
zagospodarowa
w użytkowanie
nia
wieczyste,
nieruchomości
użytkowanie,
najem, dzierżawę
W ciągu 4 lat
od daty
zawarcia
umowy
sprzedaży.

Sprzedaż na
własność.

Miasto Leszno
zastrzega sobie
prawo odkupu
w ciągu 5 lat
od dnia
zawarcia aktu
notarialnego w
przypadku
braku
zabudowy
nieruchomości.

O wyborze
najkorzystniejszej
oferty decyduje
zaoferowana cena
oraz koncepcja
zagospodarowa
nia nieruchomości

Przetarg pisemny
nieograniczony.

Termin do
złożenia wniosku
przez osoby,
Wysokość
którym
Cena nieruchomości
opłat i terminy
przysługuje
ich wnoszenia.
pierwszeństwo w
nabyciu
nieruchomości
Cena wywoławcza
Wadium w
Osoby, którym
nieruchomości:
wysokości
przysługuje
pierwszeństwo w
600 000,00 zł
3 152 000,00 zł
należy wpłacić nabyciu
najpóźniej na 4 nieruchomości na
w tym 657 510,84 zł
dni przed
podstawie art.34
cena za działkę nr 7/3 i
wyznaczonym ust.1 pkt. 1 i 2
7/15 co stanowi
terminem
ustawy z
20,8601% wartości całej przetargu.
dn.21.08.1997r. o
nieruchomości.
gospodarce
Do ceny działki nr 7/3 i
nieruchomościa
7/15 doliczony zostanie
Cena
mi winny złożyć
podatek VAT 23%
nieruchomości wniosek w
osiągnięta w
term.6 tygodni,
Sprzedaż pozostałych
przetargu
oraz
licząc od dnia
działek zabudowanych
podatek VAT
wywieszenia
podlega zwolnieniu z
23%
za
działkę
wykazu.
podatku od towarów i
nr
7/3
i
7/15
usług zgodnie z art. 43
podlega
ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 11.03.2004 zapłacie przed
r. o podatku od towarów zawarciem aktu
notarialnego
i usług (Dz. U. Nr 54,
nie później niż
poz.535 ze zmianami).
w dniu
zawarcia
umowy.

