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
począwszy od dnia 25 lipca 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
Przedmiotem zbycia jest zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3406 o pow.
0,3546 ha i użytku „K”, położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały, na terenie Zakładu Górniczego
Janina w rejonie ul. Górniczej i Kopalnianej, stanowiąca własność Gminy Libiąż. Prawo własności
do nieruchomości oznaczonej działką nr 3406 wpisane zostało w księdze wieczystej
nr KR1C/00096042/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działy III i IV wolne są od wpisów.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań, ale przed zbyciem zostanie oddana w dzierżawę.
Wolna jest od obciążeń. Przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
do właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej działką
nr 3515/121, ponieważ może uzupełnić i poprawić warunki jej zagospodarowanie. Teren
o kształcie zbliżonym do trójkąta położony jest w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy
przemysłowej i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przebiegają przez niego kable elektryczne
niskiego napięcia, nieczynny kabel elektryczny niskiego napięcia, sieć wodociągowa oraz linia
teletechniczna. Nieruchomość zabudowana jest obiektami kolejowymi stacji załadunkowej, torem
kolei wąskotorowej, torowiskiem suwnicy oraz ogrodzeniem betonowym stanowiącymi
infrastrukturę Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Nakłady poczynione na przedmiotowej
nieruchomości nie są własnością Gminy Libiąż i nigdy nie były w jej posiadaniu.
Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 3406 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, natomiast wydano dla niej decyzję o warunkach zabudowy. 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.,
nieruchomość położona jest na terenach przemysłu PW – do sukcesywnej zmiany profilu
działalności. Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 3406 o pow. 0,3546 ha wynosi
560 403,00 zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote 00/100). Sprzedaż
nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23%,
w części dotyczącej gruntu (w przypadku zaliczenia na poczet ceny nabycia nakładów).
W pozostałym przypadku sprzedaż może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
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 5 września 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.

