Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (61) 28 22 001, fax. (61) 28 22 724
www.ksiaz-wlkp.pl, mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących
Książ Wlkp., przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego:

Lp.

Nr księgi wieczystej

1.

PO1M/00016445/7

2.

PO1M/00024605/6

Obręb
geodezyjny
0007
Książ Wlkp.
0009
Konarzyce

Dz.
ewid.
nr
188/4
395

własność

Gminy

Cena
Przeznaczenie
Powierzchnia wywoławcza
nieruchomości
[zł netto]
2ZL
0,4895 ha
19.300,00
tereny leśne
0,0400 ha

1.500,00

rola

Nieruchomości wymienione w niniejszym wykazie położone są w Książu Wlkp. i Konarzycach. Księgi
wieczyste nie wykazują żadnych obciążeń ani zobowiązań. Działka nr 395 usytuowana jest w bliskiej
odległości ulicy Łąkowej w Konarzycach. Kształt jej jest regularny, zbliżony do trapezu. Zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp.,
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr VII/33/2019 z dnia 25 marca 2019 r.,
działka gruntu nr 395 przeznaczona jest pod tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych upraw
polowych. Działka nr 188/4 usytuowana jest w odległości 44 m od ulicy Leśnej w Książu Wlkp.
Kształt jej jest nieregularny, pagórkowaty. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Książ Wlkp., zatwierdzonym
Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr XXXV/253/2017 z dnia 25 września 2017 r. działka gruntu
nr 188/4 przeznaczona jest pod tereny leśne oznaczone symbolem 2ZL.
Powierzchnia poszczególnych działek, ich przeznaczenie oraz cena wywoławcza przedstawione są
powyżej. Do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego ceny netto doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku zmiany stawki VAT do ceny zostanie
doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 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 o terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w 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

