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 zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 1918/143
o powierzchni 0,0194 ha i uŜytkiem „Bi” połoŜona w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Mały przy
ul. Przyrodniczej. Nieruchomość stanowi własność Gminy LibiąŜ i zapisana jest w księdze
wieczystej nr KR1C/00030143/5 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nie jest przedmiotem
zobowiązań, za wyjątkiem umowy oddającej ją w dzierŜawę na okres 10 lat, do dnia 08.03.2027 r.
W dziale III ww. księgi wieczystej wpisana jest na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Chrzanowie, nieodpłatna słuŜebność przesyłu
polegająca na obciąŜeniu działki oznaczonej numerem 1918/44 o pow. 437 m2, z podziału której
wydzielona została działka nr 1918/143 o pow. 194 m2 prawem korzystania z kanalizacji sanitarnej
o średnicy 200/160 PVC w pasie technologicznym o długości 42,0 m i szerokości 1,0 m, biegnącej
od przecięcia kanalizacji z granicą ewidencyjną działki nr 1918/44 przy ulicy Przyrodniczej
w kierunku północnym, następnie załamującą się w kierunku północno - wschodnim w kierunku
działki 1918/45, następnie w kierunku północnym do działki nr 1918/46 oraz kierunku zachodnim
w kierunku działki 1918/2, w tym teŜ prawie do jej eksploatacji, konserwacji, remontu,
modernizacji, wymiany i demontaŜu, z prawem do kaŜdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem
technicznym na działkę nr 1918/44 w celu wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych,
remontowych, konserwacyjnych i mających na celu usunięcie awarii. Ograniczonymi prawami
rzeczowymi obciąŜone są równieŜ działki nr 4758, 1884/485, 4711 wpisane w ww. księdze
wieczystej. Dział IV wolny jest od wpisów. Nieruchomość oznaczona działką nr 1918/143
o powierzchni 0,0194 ha zabudowana jest wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynkiem
usługowym o pow. zabudowy 80,80 m2 wybudowanym zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Pozostała jej część stanowi teren utwardzony. Nieruchomość ma kształt wieloboku. PołoŜona jest
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przebiega przez nią sieć
kanalizacji sanitarnej i sieć energetyczna. Dla ww. nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy.
W Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. z późn.
zm., nieruchomość połoŜona jest na terenie mieszkaniowo-usługowym 1MU – do adaptacji,
modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych, za wyjątkiem
fragmentu połoŜonego po jej południowej stronie, który znajduje się w liniach rozgraniczających
ul. Przyrodniczej. Działka oznaczona nr 1918/143 zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz
osoby, która ją dzierŜawi na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, zabudowanej na
podstawie zezwolenia na budowę. Cena nieruchomości wynosi 102 527,00 zł (słownie: sto dwa
tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100). SprzedaŜ zwolniona jest z podatku VAT.
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.

