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 od dnia 15 listopada
2017 r. do dnia 6 grudnia 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone jest prawo
uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ – miasto,
obręb LibiąŜ Mały przy ulicy Urzędniczej, oznaczonej działką nr 5777/3 o pow. 0,0021 ha
i uŜytku RIVb, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wpisanej w księdze wieczystej
KR1C/00023538/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Prawo uŜytkowania wieczystego ustalone
zostało do dnia 5 grudnia 2089 r. na rzecz Gminy LibiąŜ. Opłaty roczne z tytułu uŜytkowania
wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca
kaŜdego roku z góry za dany rok w stawce procentowej 3% - za pozostałe nieruchomości
gruntowe. Nieruchomość wolna jest od obciąŜeń praw i roszczeń oraz nie jest przedmiotem
zobowiązań. Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość ma kształt
prostokąta, jest niezabudowana i nieuzbrojona. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego połoŜona jest na terenie
mieszkaniowo-usługowym 2MU – do adaptacji, modernizacji bez rozwoju funkcji.
Cena prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działką nr 5777/3 o pow.
0,0021 ha wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). SprzedaŜ zwolniona jest
z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm.).
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
upływa z dniem 27 grudnia 2017 r. tj. po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie tut. urzędu, zamieszczono na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w LibiąŜu www.libiaz.pl; BIP, a 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.

