Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58 / 2012
PREZYDENTA MIASTA LESZNA z dnia 17 lutego 2012 roku
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych połoŜonych w Lesznie przy
ul. Kurkowej.
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21
sierpnia 1997r. (Dz. U. 2010 nr 102 poz. 651 ze zmianami),
§ 2, 5, 9 i 13 Uchwały nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w
sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1014 z 02.04.2008r.):

PREZYDENT MIASTA LESZNA
zarządza:
§ 1.
Zbyć w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną,
połoŜoną w Lesznie przy ul. Kurkowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 5/141 na ark.
mapy 24 o pow. 0,3537 ha, KW nr PO1L/00043351/8, na warunkach określonych w
wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Leszna z równoczesnym podaniem informacji o
wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a takŜe
na stronach internetowych Urzędu Miasta Leszna.
§ 3.
Wykonanie
Zarządzenia
Nieruchomościami.
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z dnia 17 lutego 2012 roku
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej
oraz danych z
ewidencji
gruntów

Powierzch Opis
nia
nieruchomości
nierucho
mości

Przeznaczenie
nieruchomości w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego i
sposób jej
zagospodarowania

Terminy
zagospodarowa
nia
nieruchomości

Forma sprzedaŜy Cena
lub oddania w
nieruchomości
uŜytkowanie
wieczyste,
uŜytkowanie,
najem, dzierŜawę

1.

Dz. nr 5/141

0,3537 ha ul. Kurkowa

Dla przedmiotowej
nieruchomości
obowiązują ustalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w
rejonie ul. Osieckiej,
Kąkolewskiej i
torów PKP w
Lesznie
zatwierdzonego
Uchwałą Nr
VIII/71/2003 Rady
Miejskiej Leszna z
dnia 29 kwietnia
2003r. Zgodnie z
planem
przedmiotowa
nieruchomość
połoŜona jest na
terenie jednostki
strukturalnej U i jest
przeznaczona pod
zabudowę
usługową.

Zakończenie
zabudowy za
którą uwaŜa się
wybudowanie
budynku w
stanie surowym
zamkniętym
winno nastąpić
w ciągu 4 lat.

Przetarg ustny
nieograniczony.

Ark. m. 24
KW nr
PO1L/000433
51/8

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana o
kształcie trójkąta
prostokątnego,
porośnięta trawą oraz
drzewami i krzewami
przy granicy z dz.nr
5/137 i 5/8.
Usunięcie drzew i
krzewów z terenu
nieruchomości jest
moŜliwe po uzyskaniu
zezwolenia Prezydenta
Miasta Leszna zgodnie
z Ustawą o ochronie
przyrody (z wyjątkiem
drzew i krzewów
owocowych).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ______________________
Zdjęto z tablicy ogłoszeń ______________________

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

SprzedaŜ na
własność.

Cena
wywoławcza
nieruchomości
netto:
640.000,00 zł

Wysokość opłat i
terminy ich wnoszenia.

Termin do złoŜenia
wniosku przez
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu
nieruchomości

Wadium w wysokości

Osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu
nieruchomości na
podstawie art.34
ust.1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia
21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami
winny złoŜyć
wniosek w
terminie 6 tygodni,
licząc od dnia
wywieszenia
wykazu.

125.000,00 zł
naleŜy wpłacić
najpóźniej na 7 dni
przed wyznaczonym
terminem przetargu.
Postąpienie nie moŜe
wynosić mniej niŜ 1%
ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości
osiągnięta w przetargu
powiększona o podatek
VAT (wg stawki
obowiązującej w dniu
zawarcia notarialnej
umowy sprzedaŜy),
podlega zapłacie przed
zawarciem aktu
notarialnego nie później
niŜ w dniu zawarcia
umowy.

