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
gruntowa oznaczona działką nr 3779/17 o pow. 0,1231 ha o użytkach RIVa (0,0665 ha), RVI
(0,0566 ha), położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wilczej, dla której Sąd Rejonowy
w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00039992/4. Nieruchomość wolna jest od praw
i roszczeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane są
ograniczone prawa rzeczowe obciążające działki nr 3779/20, 3779/24, 3779/1 obręb Libiąż Wielki.
Dział IV wolny jest od wpisów. Działka nr 3779/17 jest nieobciążona, niezabudowana i posiada
dostęp do drogi publicznej ul. Wilczej. Ma kształt prostokąta o wymiarach ok: 43 m x 29 m. Istnieje
możliwość przyłączenia ww. działki do sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej.
Sieć wodociągowa przebiega południową granicą działki nr 3779/17. Sieci przebiegają również
w ul. Wilczej, a sieć wodociągowa i elektroenergetyczna także po działce nr 3779/25. W sąsiedztwie
brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona
została pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Libiążu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. z późn. zm., nieruchomość położona jest na
terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających dużych i wydzielonych terenów oraz PM,
w powiązaniu z mieszkalnictwem (przedsiębiorstwa rodzinne). Każdoczesny właściciel działki
nr 3779/17 uzyska prawo służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz poprowadzenia przyłączy
technicznych, po nieruchomościach stanowiących własność Gminy Libiąż oznaczonych działkami
nr 3779/25, 3779/24, 3779/1, 948/14 obręb Libiąż Wielki. Służebność przebiegać będzie całą
długością i szerokością działki nr 3779/25 stanowiącej drogę wewnętrzną wpisanej w księdze
wieczystej nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, fragmentem działek nr 3779/24
(pow. służebności 0,0088 ha) i nr 3779/1 (pow. służebności 0,0030 ha) wpisanych w księdze
wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz działką nr 948/14
(pow. służebności 0,0092 ha) wpisaną w księdze wieczystej nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego
w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone jako dojazd. Służebności ustanowione zostaną
odpłatnie przy umowie przenoszącej własność nieruchomości oznaczonej działką nr 3779/17.
Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 3779/17 wynosi 78 784,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia
służebności gruntowej wynosi 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100). Powyższe
kwoty ujmują w sobie należny podatek 23% VAT.
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.

