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 nieruchomość oznaczona działką nr 1884/520 o pow. 0,0090 ha o użytku
„Bp”, położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Paderewskiego stanowiąca własność Gminy
Libiąż. Prawo własności do nieruchomości oznaczonej działką nr 1884/520 wpisane zostało
w księdze wieczystej nr KR1C/00051388/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nieruchomość nie
jest przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń. W dziale III ww. księgi
wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. odpłatne
służebności gruntowe polegające na prawie do posadowienia: - na działce nr 1884/519 objętej tą
księgą wieczystą oraz na działce nr 5717/34 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00084301/4,
przyłącza sieci kanalizacyjnej w pasie technologicznym o szerokości 1,5 m i długości 43,5 m
(powierzchnia służebności 65,25 m2), - na działce nr 1884/519 objętej tą księgą wieczystą,
przyłącza sieci wodociągowej w pasie technologicznym o szerokości 1,5 m i długości 13,5 m
(powierzchnia służebności 20,25 m2), na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych
i właścicieli nieruchomości: - składającej się z działek nr: 1884/455 i 1884/439 objętych księgą
wieczystą nr KR1C/00074821/2, - składającej się z działek nr: 1884/454 i 1884/438 objętych księgą
wieczystą nr KR1C/00074833/9. Dział IV wolny jest od wpisów. Działka oznaczona nr 1884/520
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, ponieważ może
uzupełnić i poprawić zagospodarowanie nieruchomości przyległej oznaczonej działką
nr 1884/511 lub działkami nr 1884/456 i 1884/440. Teren o kształcie prostokąta o wymiarach
ok. 5 m x 15 m jest niezabudowany. Przebiega przez niego sieć wodociągowa. Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu zatwierdzony Uchwałą
nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r. (Dz. Urz. Wojew.
Małop. z 06.11.2017 poz. 6865). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomość położona jest na
terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem 2U. Cena nieruchomości wynosi
27 048,93 zł. Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%. 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.

