BURMISTRZ LIBIĄŻA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 02 maja 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
oznaczona działkami nr 1410/11 o pow. 0,0154 ha i użytkach: RVI (0,0124 ha), PsVI (0,0030 ha)
oraz nr 1114/5 o pow. 0,0295 ha i użytku Ti, położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy
ul. Wiosennej, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą
nr KR1C/00056215/9. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest od
obciążeń, praw i roszczeń. Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Nieruchomość nie ma urządzonego zjazdu z drogi powiatowej. Północno-wschodnią jej granicą
przebiega kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia. Nie obowiązuje dla niej miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Libiąż zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr IV/30/98 z dnia
30 grudnia 1998 r. z późn. zm., ww. nieruchomość położona jest na terenie mieszkaniowousługowym 2MU – do adaptacji, modernizacji bez rozwoju funkcji. Cena nieruchomości wynosi
21 833,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 00/100).
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów
i usług. Termin do złożenia 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 23 maja 2018 r. tj. po 6 tygodniach od dnia
wywieszenia wykazu.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu 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 położona jest nieruchomość.

