BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od 7 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
oznaczona działką nr 2154/17 o pow. 0,0643 ha i uŜytkach RIVb (0,0058 ha), RV (0,0585 ha),
połoŜona w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Mały przy ul. ObieŜowej. Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi
dla nieruchomości księgę wieczystą nr KR1C/00079166/7, 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 ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działka nr 2154/17 jest
niezabudowana i nieuzbrojona, ogrodzona od północy. Ma kształt prostokąta o wymiarach ok: 34m
x 19m. Istnieje moŜliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej i elektroenergetycznej. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Działka zgodnie z wydaną dla niej decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona
jest pod lokalizację jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury
technicznej. 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 mieszkaniowo-usługowym 3MU – do rewaloryzacji i ewentualnej intensyfikacji
zabudowy z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich za wyjątkiem fragmentu (ok. 227 m2)
połoŜonego na terenie zieleni i inne istniejące i projektowe ZD – ogród działkowy. Dostęp
nieruchomości do ul. ObieŜowej zostanie zagwarantowany poprzez działki nr 2154/11 o pow.
0,0183 ha i 2154/16 o pow. 0,0141 ha stanowiące własność Gminy LibiąŜ – wydzielone
geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Działki są niezagospodarowane i nie mają urządzonego zjazdu
z drogi publicznej. ObciąŜone zostaną na rzecz kaŜdoczesnego właściciela działki nr 2154/17
ograniczonym prawem rzeczowym tj. słuŜebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu,
przechodu i umieszczeniu urządzeń przesyłowych – za jednorazowym wynagrodzeniem.
SłuŜebność ta zostanie ustanowiona przy akcie notarialnym umowy sprzedaŜy działki nr 2154/17.
Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 2154/17 wynosi 51 440,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu
ustanowienia słuŜebności gruntowej wynosi 1 400,00 zł. PowyŜsze kwoty ujmują w sobie naleŜny
podatek 23% VAT. 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 18 kwietnia 2018 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.

