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
13 marca 2019 r. do dnia 3 kwietnia 2019 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Libiąż oznaczona według ewidencji gruntów i budynków
działką nr 5791/3 o pow. 0,0035 ha i użytku RV, położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Wspólnej,
objęta księgą wieczystą nr KR1C/00092298/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie – przeznaczona jest do
sprzedaży na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej na realizację
urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej
w Libiążu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia oraz
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Libiąż. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, a działy
III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt
prostokąta i położna jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 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 mieszkaniowej jednorodzinnej
z zabudową usługową, oznaczonym symbolem 1MNU. Dostęp nieruchomości do ul. Wspólnej zostanie
zagwarantowany poprzez działkę nr 5791/2 o pow. 0,1317 ha stanowiącą własność Gminy Libiąż, zapisaną
w księdze wieczystej nr KR1C/00097190/6 – wydzieloną geodezyjnie pod drogę wewnętrzną. Działka ta
obciążona zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 5791/3 ograniczonym prawem rzeczowym
tj. służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń
przesyłowych.
Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 5791/3 wynosi 3 493,20 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100). Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wynosi
6 228,61 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 61/100). Powyższe kwoty ujmują
w sobie należny podatek 23 % 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 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.

