BURMISTRZ LIBIĄŻA
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 tj. od dnia
6 września 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość oznaczona działką nr 2731/70 o pow. 0,0022 ha i użytku Bi, położona przy
ul. Urzędniczej w Libiążu, obręb Libiąż Mały przeznaczona jest do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi
dla nieruchomości księgę wieczystą KR1C/00040537/7. W Dziale II księgi wieczystej wpisana jest
własność na rzecz Gminy Libiąż. Działy III i IV wolne są od wpisów. Za wyjątkiem dzierżawy
nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń. Dla ww. nieruchomości nie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż ww. nieruchomość stanowi teren zieleni o charakterze
izolacyjnym ZP – park. Nieruchomość oznaczona nr 2731/70 znajduje się w kompleksie zwartej
zabudowy garażowej o konstrukcji stalowej. Za zgodą Burmistrza Libiąża została zabudowana
garażem przez jej dzierżawcę na podstawie pozwolenia na budowę (Decyzja nr Arch-L7351/266/99
z dnia 24.05.1999 r.). Wspólny obszar komunikacyjny kompleksu garaży ma nawierzchnię asfaltową
i stanowi ogólnodostępną drogę wewnętrzną. Cena nieruchomości wynosi 12 800,00 zł. Sprzedaż
nieruchomości zwalnia się z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zmianami) upływa z dniem
18 października 2017 r. tj. po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Wykaz ten został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu i zamieszczony na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Libiążu 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 położona jest nieruchomość.

