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 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 13 czerwca 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
Do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej na rzecz uŜytkownika wieczystego przeznaczone jest
prawo własności nieruchomości połoŜonej w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ – miasto, obręb
LibiąŜ Mały przy Al. Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5717/18 o pow. 0,0737 ha,
posiadającej uŜytek Bp. Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych dla ww.
nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KR1C/00086580/7. Działy III i IV wolne są od
wpisów. Nieruchomość stanowi własność Gminy LibiąŜ w uŜytkowaniu wieczystym osoby
fizycznej do dnia 16.12.2108 r. Działka nr 5717/18 wolna jest od obciąŜeń i nie jest przedmiotem
zobowiązań. Nieruchomość gruntowa oddana w uŜytkowanie wieczyste moŜe być sprzedana
wyłącznie uŜytkownikowi wieczystemu, a z dniem zawarcia umowy sprzedaŜy nieruchomości
wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo uŜytkowania wieczystego. Zgodnie ze
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia LibiąŜa na obszarze
osiedla Flagówka zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr VIII/46/2007 z dnia
25 maja 2007 r. nieruchomość połoŜona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MWU o przeznaczeniu podstawowym pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami realizującymi cele publiczne lub
komercyjne: handlu, gastronomii, obsługi turystyki, edukacji, ochrony zdrowia i inne, lub
zabudowę usługową słuŜącą realizacji celów publicznych lub komercyjnych, w szczególności:
oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i administracji oraz usług handlu, gastronomii,
obsługi turystyki, edukacji, kultury, rozrywki, obsługi biurowej (prawne, notarialne,
matrymonialne, księgowe, doradztwa itp.), z mieszkaniami na wyŜszych kondygnacjach.
Przeznaczenie dopuszczalne tego terenu obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie
wyznaczone w planie drogi dojazdowe - przejazdy w obrębie projektowanych budynków
stanowiące przejazdy, przejścia na projektowane zielone podwórka, ogródki, ciągi piesze, ścieŜki
rowerowe, parkingi i garaŜe wbudowane oraz zieleń urządzoną w postaci zielonych ogródków podwórek z elementami małej architektury. Zgodnie z ustaleniami ww. planu na nieruchomości
połoŜony jest budynek w trakcie budowy, będący własnością uŜytkownika wieczystego.
Cena nieruchomości wynosi 114 394,52 zł i ujmuje w sobie naleŜny podatek 22% VAT
w kwocie 20 628,52 zł. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej
uŜytkownikowi wieczystemu zaliczono kwotę równą wartości prawa uŜytkowania wieczystego
tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaŜy.
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 z późn. zm.) upływa z dniem 25 lipca 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
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego połoŜona jest nieruchomość.

