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
18 października 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
oznaczona działką nr 582/11 o powierzchni 0,1186 ha wraz z udziałem ½ cz. w działce oznaczonej
nr 582/12 o pow. 0,0203 ha, połoŜona w Gromcu przy ul. Husarskiej. SprzedaŜ udziału
w działce nr 582/12 gwarantuje nieruchomości oznaczonej działką nr 582/11 dostęp do drogi
publicznej poprzez projektowany zjazd z ul. Husarskiej. Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi
dla ww. nieruchomości księgę wieczystą nr KR1C/00065009/8, gdzie własność wpisana jest na
rzecz Gminy LibiąŜ. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest od obciąŜeń,
praw i roszczeń. Działy III i IV wolne są od wpisów. Przez działkę nr 582/12 przebiega
napowietrzna linia ŚN oraz kablowa linia teletechniczna. Działka nr 582/11 jest niezabudowana,
nieuzbrojona, od strony południowej ogrodzona. Istnieje moŜliwość przyłączenia ww.
nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz wodociągowej, za wyjątkiem sieci
kanalizacji sanitarnej. WzdłuŜ południowej granicy działki nr 582/11 przebiega sieć kanalizacyjna
(k160) z dwoma studzienkami kanalizacyjnymi. Po trasie kanalizacji ustanowione zostanie na rzecz
Gminy LibiąŜ ograniczone prawo rzeczowe obciąŜające ww. nieruchomość pasem gruntu
o szerokości 5 m i długości 28 m, wzdłuŜ południowej granicy działki, w tym prawo do właściwego
korzystania z urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania prawa
uŜytkowania, ich eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontaŜu,
z prawem kaŜdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym. Nowonabywcy udzielą Gminie
LibiąŜ pełnomocnictwa do dokonania czynności niezbędnych do ustanowienia nieodpłatnego prawa
uŜytkowania nieruchomości na rzecz Gminy LibiąŜ, obciąŜającego tę nieruchomość, na warunkach
według swobodnego uznania Pełnomocnika, zastrzegając jednocześnie, iŜ ustanowiony
Pełnomocnik moŜe być drugą stroną czynności dokonywanych w oparciu o to pełnomocnictwo oraz
moŜe reprezentować więcej stron i ustanawiać dalszych pełnomocników. Dla nieruchomości
nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 582/12 objęta jest
decyzją o warunków zabudowy. Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w „Studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ” zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r z późn. zm. nieruchomość
połoŜona jest na terenie rolniczej przestrzeni RP bez prawa do zabudowy. Działka nr 582/11 ma
uŜytki: Bz (0,0681 ha) i RIIIb (0,0505 ha), natomiast działka nr 582/12 ma uŜytek dr.
Nieruchomość została objęta zgodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki śywnościowej na
zmianę sposobu uŜytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Cena nieruchomości wynosi
52 308,96 zł i ujmuje w sobie naleŜny podatek 23 % VAT, jakim opodatkowana jest sprzedaŜ
udziału w działce nr 582/12. Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 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.

