BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
11 stycznia 2017 r. do dnia 1 lutego 2017 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
połoŜona w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ - miasto, obręb LibiąŜ Wielki przy ul. Spokojnej,
oznaczona wg ewidencji gruntów i budynków działką nr 3775/11 o pow. 0,1368 ha i uŜytkiem
RIVb, której własność wg księgi wieczystej nr KR1C/00055223/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wpisana jest na rzecz Gminy LibiąŜ. Nieruchomość wolna jest obciąŜeń i nie jest przedmiotem
Ŝadnych zobowiązań. Ma kształt zbliŜony do kwadratu. Jest niezabudowana, nieuzbrojona,
porośnięta drzewami i krzewami. Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Spokojnej poprzez
gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3775/6) i istniejący zjazd. Dla nieruchomości nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
przeznaczona jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. W „Studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ” zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. nieruchomość w całości
połoŜona jest na terenie 3 MU – zabudowy mieszkaniowo-usługowej do rewaloryzacji ewentualnej
intensyfikacji zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich. W sąsiedztwie
nieruchomości zlokalizowane są jednorodzinne budynki mieszkalne oraz budynek szkoły
podstawowej nr 2 i przedszkola samorządowego nr 1 z oddziałami integracyjnymi i obiektami
sportowymi.
Cena nieruchomości wynosi 110 200,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100))
i ujmuje w sobie naleŜny podatek VAT 23%, w kwocie 20 606,50 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
sześćset sześć złotych 50/100) Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu powyŜszej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) upływa z dniem 22 lutego 2017 r. tj.
po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w LibiąŜu (na tablicach ogłoszeń), a takŜe na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego w LibiąŜu www.libiaz.pl; BIP.

