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 29 maja 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
gruntowa oznaczona działką nr 1099/20 o pow. 0,0800 ha i użytkach B (0,0375 ha) i N (0,0425 ha),
położona w Żarkach przy zbiegu ul. Daszyńskiego i ul. Poprzecznej. Sąd Rejonowy w Chrzanowie
prowadzi dla ww. nieruchomości księgę wieczystą nr KR1C/00054395/0, gdzie własność wpisana
jest na rzecz Gminy Libiąż. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest od
obciążeń, praw i roszczeń. W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa
rzeczowe związane z inną nieruchomością tj.: odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie
przejazdu i przechodu po działce nr 1622/5 objętej tą księgą wieczystą - pasem o szerokości 4,5 m
i długości 30 m biegnącym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1622/5 począwszy od północnozachodniego naroża tej działki, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej
działkę nr 1623 objętą księgą wieczystą nr KR1C/00032101/3; odpłatna służebność gruntowa
polegająca na obciążeniu nieruchomości gminnej obejmującej działkę położoną w Żarkach gmina
Libiąż oznaczoną nr 2273/6 o pow. 0,0941 ha objętej tą księgą wieczystą, służebnością gruntową
polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez tę działkę na rzecz każdoczesnych właścicieli
działek położonych w Żarkach gmina Libiąż oznaczonych nr 2273/3 o pow. 0,0610 ha objętej księgą
wieczystą nr KR1C/00010231/3, 3973 o pow. 0,0973 ha objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00003581/9, 2063/3 o pow. 0,1117 ha objętej księgą wieczystą nr KR1C/00084137/3,
2065/4 o pow. 0,1520 ha objętej księgą wieczystą nr KR1C/00013270/9, 2065/2 o pow. 0,2762 ha
i 2065/3 o pow. 0,1519 ha objętych księgą wieczystą nr KR1C/00036641/8; służebność gruntowa
obciążająca działkę nr 1622/5 o pow. 0,2138 ha, położoną w Żarkach, gmina Libiąż, objętą niniejszą
księgą wieczystą polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5 m, na długości
44 m oraz 8 m, na długości 11 m oraz umieszczeniu urządzeń przesyłowych, po śladzie istniejącej
drogi gruntowej na działce 1622/5, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej
działkę nr 1624, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00040345/4. Dział IV wolny jest od wpisów.
Działka nr 1099/20 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok: 39 m x 21 m.
Jest niezabudowana, nieuzbrojona, porośnięta drzewami. Przylega bezpośrednio do dróg gminnych
ul. Daszyńskiego i ul. Poprzecznej oraz nie ma urządzonych zjazdów. Wzdłuż drogi
ul. Daszyńskiego, jej wschodnią granicą biegnie sieć wodociągowa, natomiast wzdłuż drogi
ul. Poprzecznej, jej południowo-zachodnią granicą biegnie sieć wodociągowa i napowietrzna linia
teletechniczna, a w południowej jej części stoi słup i przebiega częściowo napowietrzna linia
teletechniczna. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci, wodociągowej,
elektroenergetycznej i gazowej. W sąsiedztwie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono
w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z kierunkami rozwoju
gminy zawartymi w „Studium uwarunkowań 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 mieszkaniowo-usługowym 1MU – do adaptacji,
modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych. Cena nieruchomości
wynosi 22 339,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 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 10 lipca 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.

