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 lipca 2018 r. do dnia 01 sierpnia 2018 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
oznaczona działką nr 3828/27 o pow. 0,1084 ha i użytkach RIVb (0,0457 ha), RV (0,0627 ha),
położona w Libiążu, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności. Sąd Rejonowy w Chrzanowie
prowadzi dla ww. nieruchomości księgę wieczystą nr KR1C/00057408/6, 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.: 1) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na
prawie przejazdu i przechodu po działkach nr 1022 i 1023/1 objętych tą księgą wieczystą, pasem
o szerokości jednego metra biegnącym wzdłuż całych południowych granic tych dziełek na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości: - składającej się z działek nr 1024/5 i 1024/6 objętych
księgą wieczystą nr KR1C/00078179/4, - stanowiącej działkę nr 1027/4 objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00045949/3, - stanowiącej działkę nr 1027/5 objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00077876/3; 2) odpłatna służebność gruntowa po działkach nr 3828/1, 3828/2, 3828/3,
3828/5, 3828/6, 3828/8, 3828/10, 3828/11, 3828/13, 3828/14, 3828/15, 3828/16, 3828/17, 3828/18,
3828/19, 3828/21, 3828/23, 3828/24 i 3828/26 objętych niniejszą księgą wieczystą polegającej na
prawie przechodu i przejazdu pasem o szerokości 1 m na długości 435 m wzdłuż ich południowej
granicy oraz umieszczeniu urządzeń przesyłowych na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości składającej się z działek nr 1021/1, 3457, 1021/2, 3456, 1015/1, 1016/1 i 1020/1,
objętej księgą wieczystą nr KR1C/00006909/6. Dział IV wolny jest od wpisów. Działka nr 3828/27
jest niezabudowana, przylega bezpośrednio do drogi powiatowej ul. Wolności i nie ma urządzonego
zjazdu. Wschodnią jej granicą przebiega sieć wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna.
Ma kształt prostokąta o wymiarach ok: 81 m x 13 m. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi 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 PM – gospodarczych w powiązaniu z mieszkalnictwem
(przedsiębiorstwo rodzinne). Cena nieruchomości wynosi 48 780,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest
z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 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 22 sierpnia 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.

