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
27 września 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość oznaczona działką nr 277/3 o powierzchni 0,0219 ha,
o uŜytku „B”, połoŜona w jedn. ewid. LibiąŜ - obszar wiejski, obręb Gromiec przy
ul. Nadwiślańskiej. Nieruchomość stanowi własność Gminy LibiąŜ, dla której Sąd Rejonowy
w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00094602/7. Wolna jest od obciąŜeń i nie
jest przedmiotem zobowiązań, za wyjątkiem umowy dzierŜawy zawartej do dnia 30.09.2019 r.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość oznaczona działką
nr 277/3 nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i zbywana jest w drodze
bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej
działkami nr 278/1, 1808, 278/10. PołoŜona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Ma nieregularny kształt. Jest ogrodzona i w części zabudowana fragmentem
budynku mieszkalnego. Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 277/3 nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków
zabudowy. 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.
z późn. zm., nieruchomość połoŜona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej RP – bez
prawa zabudowy. Cena nieruchomości wynosi 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset
złotych 00/100). SprzedaŜ zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.
1221 ze zm.).
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 8 listopada 2017 r.
tj. po 6 tygodniach, od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu i zamieszczony
na stronach internetowych 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.

