BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości na okres od 25 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
na okres 21 dni
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

oznaczenie nieruchomości według
katastru nieruchomości
księgi wieczystej
Sądu
Rejonowego
w Chrzanowie
numery działek powierzchnia
uŜytki
jednostka
ewidencyjna
nr księgi
własność
obręb ewid.
3779/3
0,0950 ha
RIVa
LibiąŜ,
KR1C/00039992/4 Gmina LibiąŜ
3779/4, 929/2
0,1119 ha
RIVa, ŁIII LibiąŜ Wielki
3779/6
0,0899 ha
RIVa
3779/7
0,0900 ha
RIVa
3779/8
0,0870 ha
RIVa
3779/9
0,0871 ha
RIVa
3779/11
0,0902 ha
RIVa
3779/12
0,0902 ha
RIVa
3779/13
0,0903 ha
RIVa
3779/14
0,0949 ha
RIVa
3779/15
0,1044 ha
ŁIV, RIVa
3779/16
0,1181 ha
ŁIV
3779/17
0,1231 ha
RIVa, RVI
3779/18
0,0623 ha
ŁIV, RIVa
3779/19
0,0844 ha
ŁIV
3779/20
0,0850 ha
ŁIV
3779/21
0,0788 ha
RVI
3779/22
0,0952 ha
ŁIV, RVI
3779/23
0,0959 ha
RVI
Cena nieruchomości ujmuje w sobie podatek 23% VAT

cena nieruchomości

54 919,50 zł
63 313,02 zł
51 971,19 zł
52 029,00 zł
50 294,70 zł
50 352,51 zł
52 144,62 zł
52 144,62 zł
52 202,43 zł
54 861,69 zł
59 069,52 zł
66 820,98 zł
69 649,98 zł
37 548,21 zł
48 791,64 zł
49 138,50 zł
46 523,52 zł
55 035,12 zł
55 439,79 zł

1. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
połoŜone są w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Wielki przy ul. Wilczej.
2. Wolne są od obciąŜeń, praw i roszczeń oraz nie są przedmiotem Ŝadnych zobowiązań za
wyjątkiem wpisu w dziale III ww. księgi wieczystej odpłatnej słuŜebności przesyłu po działce
numer 3779/20 polegającej na prawie do: posadowienia na tej nieruchomości kablowego przyłącza
elektroenergetycznego NN YAKXS 4 x 120 mm2, w pasie technologicznym o długości 36 metrów
i szerokości 1 metra oraz do korzystania z przeprowadzonych urządzeń przesyłowych w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego wykonywania prawa słuŜebności przesyłu, w tym teŜ prawie do ich
eksploatacji, konserwacji, remontu, przebudowy, modernizacji, wymiany i demontaŜu, z prawem
do kaŜdorazowego i całodobowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym na tę nieruchomość w
celu wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych
i mających na celu usunięcie awarii.
3. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, za wyjątkiem działki nr 3779/20, po której, wzdłuŜ
południowej granicy przebiega kablowe przyłącze elektroenergetyczne nN. Przyłącze to przebiega
równieŜ po działce nr 3779/25. Istnieje zatem moŜliwość przyłączenia działek do sieci
elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej. Dla proponowanych do sprzedaŜy działek
istnieją techniczne moŜliwości podłączenia do sieci gazowej, w oparciu o gazociąg średniopręŜny
Ø 63 PE w ul. Wilczej, przy czym istnieje konieczność jego rozbudowy i budowy przyłączy gazu.
RPWiK Spółka z o. o zapewniła ww. działkom przyłączenie do sieci wodociągowej i dostawę
wody. Sieć wodociągowa przebiega po działce nr 3779/25. W rejonie ww. działek nie ma sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
4. KaŜda z działek przeznaczonych do sprzedaŜy ma regularny kształt zbliŜony do prostokąta.
Część z nich jest zadrzewiona.
5. Dostęp działek do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany kaŜdoczesnemu ich
właścicielowi poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie słuŜebności.
SłuŜebnością gruntową obciąŜone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością)
wpisaną w księdze wieczystej Nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz
fragmentem
działek
nr 3779/24 (pow. słuŜebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. słuŜebności – 0,0030 ha) zapisanych
w księdze wieczystej Nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz 948/14 (pow.
słuŜebności 0,0092 ha) zapisanej w księdze wieczystej Nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego
w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone i umoŜliwiają faktyczny dostęp do drogi
publicznej działkom przeznaczonym do sprzedaŜy. SłuŜebności te zostaną ustanowione
nieodpłatnie przy akcie notarialnym umowy sprzedaŜy proponowanych w tabeli działek.
6. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki te przeznaczone zostały pod lokalizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w
LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. nieruchomości połoŜone są na terenie rozwoju funkcji
gospodarczych Pp wymagających duŜych i wydzielonych terenów oraz PM, w powiązaniu z
mieszkalnictwem – przedsiębiorstwa rodzinne.
7. Termin do złoŜenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) upływa z dniem 8 marca 2017 r. tj. po 6 tygodniach, od dnia
wywieszenia wykazu.
Informację o wywieszeniu wykazu podano równieŜ do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w LibiąŜu (na tablicach ogłoszeń), a takŜe na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w LibiąŜu www.libiaz.pl;BIP.

