BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
26 kwietnia 2017 r. do dnia 17 maja 2017 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość oznaczona działką nr 3667/14 o powierzchni 0,0010 ha
i uŜytkiem „RV” połoŜona w śarkach przy ul. Olszynka, której właścicielem jest Gmina LibiąŜ.
Prawo własności do nieruchomości oznaczonej działką nr 3667/14 wpisane zostało w księdze
wieczystej KR1C/00057704/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nieruchomość wolna jest
od obciąŜeń i nie jest przedmiotem zobowiązań, za wyjątkiem umowy o oddaniu jej w dzierŜawę
właścicielowi nieruchomości przyległej. Działka oznaczona nr 3667/14 nie moŜe być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zbywana jest w drodze bezprzetargowej na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 1406/1 stanowiącej
własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć i jest w jej posiadaniu. Nieruchomość
połoŜona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi wąski pas gruntu.
Południową granicą działki biegnie napowietrzna sieć energetyczna i gazowa. Dla ww.
nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono
w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W „Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ” zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. nieruchomość połoŜona jest na terenie
mieszkaniowo-usługowym 1 MU – do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie
terenów zainwestowanych. Cena nieruchomości wynosi 382,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt
dwa złote 00/100).
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 7 czerwca 2017 r.
tj. po 6 tygodniach, od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1,
a takŜe zamieszczono na stronach internetowych tut. urzędu www.libiaz.pl; BIP. Informację
o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

