Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy:
ul. Zamkowej. KW nr LE1L/00064101/0, obręb Stare Miasto, działka nr 1457 o pow.
295m2.
Cena wywoławcza nieruchomości - 130.000,00 zł + pod. VAT. Wadium - 13.000,00 zł
Przeznaczenie nieruchomości- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy - dla terenów MU9.1 i U6 - teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Opis nieruchomości- Działka niezabudowana o kształcie litery „L”, zlokalizowana pomiędzy
budynkami ul. Zamkowa nr 2, a ul. Zamkowa nr 5 w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie
zabudowy usługowo - handlowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie
położone są Galeria Handlowa Piastów, Kościół Mariacki, hotel Qubus, I Liceum Ogólnokształcące.
Otoczenie nieruchomości jest w pełni zagospodarowane. Czynniki środowiskowe korzystne. Dojazd
do nieruchomości od strony Placu Klasztornego oraz ul. Zamkowej ( za nowo wybudowanym
budynkiem ul. Zamkowa nr 9 ).
Uwagi:
1. Zgodnie z mapą zasadniczą przez teren działki przebiegają podziemne sieci energetyczne eND,eN,
złącze kablowe sieci elektroenergetycznej , sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć kanalizacyjna
kd200,kd,k. 2. Na ścianie zachodniej budynku Zamkowa nr 2 znajdują się okna oraz wystające poza
lico muru sporniki z piaskowca. Od tej strony poprowadzone są również rury spustowe z rynien. Okna
sąsiednich budynków ul. Zamkowej nr 5-6 i nr 7 wychodzą na wnętrze podwórzowe w pobliżu
działki nr 1457.
W przypadku wystąpienia kolizji z planowaną inwestycją, nabywca zobowiązany jest do usunięcia
kolizji na własny koszt.
Realizacja inwestycji wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy w media i techniczne
warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia oraz warunki realizacji nowych przyłączy
należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie
zaopatrzenia w poszczególne media.
Uwagi: Sposób zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy - dla terenów MU9.1 i U6.1. zatwierdzony Uchwałą
XVII/168/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 201r. Zgodnie z rysunkiem planu nabywca na
powyższej nieruchomości przewidziane jest przejście bramowe ( sień). Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia w umowie sprzedaży nieodpłatnej służebności gruntowej
polegającej na prawie przychodu przez bramę (sień) na wnętrze podwórzowe - działka nr 857/10
obręb Stare Miast dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/ 00092770/5.
Teren na rysunku planu oznaczony jest symbolem MU9.1. Pełny tekst uchwały dostępny jest pod
adresem https://mapy.legnica.eu/text.html?id=262011&layer=XLVII/505/061. Podana w tabeli cena
nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT .

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.11.2016 r.
Przetarg odbędzie się 23.01.2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8 pokój nr 318.Zainteresowani winni
wpłacać wadium do 19.01.2017 r. na konto: PEKAO S.A.I O/Legnica
20124014731111000025212109.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy
przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium,
osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu

z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła
przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i
przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

