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 18 stycznia
2017 r. do 8 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-obszar wiejski, obręb śarki, przy ul. Kaliskiej
oznaczona działką nr 4236/6 o pow. 0,1308 ha i uŜytkami: PsV (0,1161 ha) i RVI (0,0147 ha) wraz
z udziałem ½ cz. w działce oznaczonej nr 4236/5 o pow. 0,0188 ha i uŜytkami PsV (0,0024 ha)
i RVI (0,0164 ha). Nieruchomość stanowi własność Gminy LibiąŜ i oznaczona jest wg księgi
wieczystej Sądu Rejonowego w Chrzanowie KR1C/00056526/2. Wolna jest od obciąŜeń i nie jest
przedmiotem Ŝadnych zobowiązań. Teren nieruchomości składający się z ww. działek jest
niezabudowany, nieuzbrojony. W rejonie ww. nieruchomości nie występuje sieć kanalizacji
sanitarnej i wodociągowa. Zaopatrzenie działki nr 4236/6 w wodę jest moŜliwe z istniejącej sieci
wodociągowej Ø 110 PVC zlokalizowanej w ul. Kaliskiej w rejonie budynku nr 129. Nieruchomość
ma moŜliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dla nieruchomości nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
działka nr 4236/6 przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z obiektami infrastruktury technicznej, natomiast działka nr 4236/5 stanowi dojazd do działki
nr 4236/6. Dojazd ten nie jest urządzony. Działka 4236/5 nie teŜ urządzonego zjazdu na ul. Kaliską
(droga powiatowa). W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy LibiąŜ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia
1998 r. nieruchomość połoŜona jest w systemie ekologicznym - projektowane dolesienia.
Cena nieruchomości wynosi 65 529,48 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia
dziewięć złotych 48/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek VAT 23% w wysokości 12 253,48 zł
(słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 48/100). Termin do złoŜenia wniosku
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa
z dniem 1 marca 2017 r. tj. po 6 tygodniach od dnia wywieszenia 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.

