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. 2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
o łącznej powierzchni 0,0621 ha oznaczona działkami nr 990/6 o pow. 0,0373 ha i 990/7 o pow.
0,0248 ha i użytku PsV, położona w Żarkach, przy ul. Dalekiej. Sąd Rejonowy w Chrzanowie
prowadzi dla ww. nieruchomości księgę wieczystą nr KR1C/00046651/4, gdzie własność wpisana
jest na rzecz Gminy Libiąż. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest
od obciążeń, za wyjątkiem wpisanego w dziale III ww. księgi wieczystej ograniczonego prawa
rzeczowego związanego z inną nieruchomością tj.: odpłatna służebność gruntowa polegająca na
prawie przechodu i przejazdu po objętej tą księgą wieczystą działce nr 990/20 - po części tej działki
o powierzchni 0,0154 ha na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 989 objętej księgą
wieczystą nr KR1C/00035094/1. Dział IV wolny jest od wpisów. Nieruchomość jest
niezabudowana, w części uzbrojona, ma kształt trapezu prostokątnego, przylega bezpośrednio do
drogi gminnej ul. Dalekiej i nie ma urządzonego zjazdu. Przez ww. działki przebiega sieć
wodociągowa, przyłącz wodociągowy, przyłącz gazowy oraz linia elektroenergetyczna niskiego
napięcia. W południowo-zachodniej granicy działki nr 990/7 zlokalizowany jest słup energetyczny
niskiego napięcia i hydrant. Po trasie istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem hydrantu
i przyłącza wodociągowego ustanowione zostanie służebność przesyłu na rzecz Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Chrzanowie, w tym prawo do
właściwego korzystania z urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania tego
prawa, ich eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontażu, z prawem
każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym. Dla nieruchomości nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Libiąż, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr III/20/2018
z dnia 30.11.2018 r. działki nr 990/6 i 990/7 położone są na terenie MN – obszary zabudowy
mieszkaniowej, w tym zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Cena nieruchomości wynosi
14 996,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
Gmina Libiąż nie dysponuje badaniami gruntu, dlatego w umowie kupna sprzedaży strony wyłączą
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość
sprzedawana jest według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, w istniejącym stanie
faktycznym i prawnym, bez okazania granic.
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 10 kwietnia 2019 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.

