Zarządzenie nr 130/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 01 września 2016 r.
w sprawie ogłoszeni wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 ze zm.),
zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Książ Wlkp. określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący opis nieruchomości.
§ 3. Wykaz o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., Ponadto informacja
o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Książa Wlkp.
/- Teofil Marciniak

Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 01 września 2016 r.

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książ
Wlkp., położonych w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów, przeznaczonych do sprzedaży.
Nr księgi wieczystej

Obręb
geodezyjny

Dz. ewid.
nr

Powierzchnia

0007, Książ
Wlkp.

687/2
687/3
687/4
687/5
688/5
688/7
688/10
688/11
688/12

0.1267 ha
0.1268 ha
0.1270 ha
0.2774 ha
0.1588 ha
0.1409 ha
0.1474 ha
0.1526 ha
0.1586 ha

PO1M/00000627/2

PO1M/00017153/0

*

Cena
wywoławcza (zł
netto)
33.800,00
33.400,00
32.900,00
57.800,00
42.400,00
37.600,00
38.200,00
39.600,00
41.700,00

Przeznaczenie
nieruchomości
MN/U*
MN/U*
MN/U*
MN/U*
U/MN**
U/MN**
U/MN**
U/MN**
U/MN**

teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

**

Przedmiotowe nieruchomości położone są w Książu Wlkp. przy ul. Wiosny Ludów. Księga
wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań. Kształt działek regularny. Działki
nieuzbrojone. Planowany termin budowy sieci wodociągowej – koniec 2016 r. Dla
przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp., w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb
geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek,
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr VI/17/2015 z dnia 23.02.2015 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2070 z 2 kwietnia 2015 r.).
Powierzchnia poszczególnych działek, ich przeznaczenie oraz cena wywoławcza
przedstawione są w tabeli powyżej. Do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wysokości
23%.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 tejże ustawy,
zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
wykazu.
Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w wymienionych nieruchomości można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. nr 11 bądź pod nr tel. (61) 28 22 001
wew. 32.
Burmistrz Książa Wlkp.
/- Teofil Marciniak

