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
od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 8 sierpnia 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA NA RZECZ
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „NA WZGÓRZU” W LIBIĄŻU
W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE NA CZAS NIEOZNACZONY
Przedmiotem oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony są nieruchomości
stanowiące własność Gminy Libiąż, położone w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto,
obręb Libiąż Mały przy ul. Bliskiej, oznaczone działkami: nr 1996 o pow. 0,2075 ha (użytek RV)
i nr 2026 o pow. 0,1392 ha (użytek PsVI) - dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00057347/0 oraz nr 2008/1 o pow.
0,0635 ha (użytek Bz) - dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00093576/8. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od
wpisów, a nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań. Działki są
ogrodzone i stanowią tereny zagospodarowane przez Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Wzgórzu”
z siedzibą w Libiążu.
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż działki nr 1996, 2008/1 i 2026 położone są na
terenach oznaczonych symbolem ZD – tereny zieleni i inne istniejące i projektowane: ogród
działkowy.
Oddanie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Wzgórzu” w nieodpłatne
użytkowanie na czas nieoznaczony nastąpi w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 ust. 4a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
121 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,
a także zamieszczono na stronach internetowych tut. urzędu 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 położone są nieruchomości.

