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 12 września 2018 r. do dnia 03 października 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przedmiotem zbycia jest zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 1085/69 o pow.
0,0190 ha i użytku „Bi”, położona w Żarkach, przy ul. Astronautów, stanowiąca własność Gminy
Libiąż. Prawo własności do nieruchomości oznaczonej działką nr 1085/69 wpisane zostało
w księdze wieczystej nr KR1C/00054394/3 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nieruchomość nie
jest przedmiotem zobowiązań, za wyjątkiem umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony oraz
wolna jest od obciążeń. Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. Teren
nieruchomości o kształcie zbliżonym do prostokąta, położony jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przebiega przez niego przyłącz wodociągowy.
Nieruchomość zabudowana jest częścią budynku usługowego. Nakłady poczynione na
przedmiotowej nieruchomości nie są własnością Gminy Libiąż i nigdy nie były w jej posiadaniu.
Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1085/69 nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań 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 terenie mieszkaniowo-usługowym
1MU – do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych.
Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 1085/69 o pow. 0,0190 ha wynosi 37 545,00 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100), w tym wartość
nakładów w wysokości 26 783,00 zł. Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dzierżawców podlegać
będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, w części dotyczącej dostawy gruntu
zabudowanego, natomiast wartość nakładów będzie wyłączona z opodatkowania VAT.
W pozostałych przypadkach 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 24 października 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.

