BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od
25 stycznia 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone jest prawo
uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ – obszar
miejski, obręb LibiąŜ Mały przy ul. Chrzanowskiej, oznaczonej działką nr 1565/48 o pow.
0,4357 ha i uŜytkami: Tk i Ps VI, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wpisanej w księdze
wieczystej KR1C/00062267/3 Sądu Rejonowego w Chrzanowie do dnia 5 grudnia 2089 r.
Nieruchomość wolna jest od obciąŜeń praw i roszczeń. W Dziale III księgi wieczystej wpisane są
ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością, tj. 1) nieodpłatna słuŜebność
gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działkach nr 1565/15 i 1565/16
objętych niniejszą księgą wieczystą, po trasie istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej
przebiegającej po części tych działek na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli nieruchomości
stanowiącej działkę nr 1561/24, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00044072/7; 2) nieodpłatna
słuŜebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po trasie istniejącej
wewnętrznej drogi dojazdowej i ciągu pieszo-jezdnego przebiegających po części działek
nr 1565/15 i 1565/16 objętych niniejszą księgą wieczystą na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli
nieruchomości stanowiącej działkę nr 1562/9, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00094154/1.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Dział IV wolny jest od wpisów. Działka ma
kształt zbliŜony do prostokąta o wymiarach ok. 163x28 m. Jest niezabudowana, nieuzbrojona,
w części zadrzewiona. Przebiega nad nią linia wysokiego napięcia 220 kV. Dla nieruchomości
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Chrzanowskiej
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu XLVII/305/2002 z dnia 10 lipca 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 190 poz. 2812 z dnia 7 września 2002 r.). Zgodnie z ustaleniami
planu ww. nieruchomość połoŜona jest na terenie zieleni urządzonej niskiej o charakterze
parkowym 1ZP, w strefie uciąŜliwości linii energetycznych 220 kV. Plan dopuszcza lokalizacje
na ww. terenie funkcji usługowych (np. parkingów) po uzyskaniu indywidualnej zgody
od właściwego przedsiębiorstwa energetycznego oraz wykorzystanie tego terenu na cele
publiczne. Nie określa natomiast zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania
terenu, intensywności zabudowy, udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby
miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów oraz
sposobu połączenia z drogą publiczną. W planie nieruchomość ta przylega bezpośrednio do linii
rozgraniczających: drogi wojewódzkiej, ul. Chrzanowskiej w LibiąŜu GP1/2; dróg wewnętrznych
(nieurządzonych) oznaczonych symbolami DR i 3DP1/2 oraz bocznicy kolejowej KK/ZP.
W granicach obszaru objętego planem zabrania się realizacji garaŜy typu „blaszak” oraz
zespołów garaŜy. Ponadto, do czasu wydania pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów na
terenach objętych planem dopuszcza się dotychczasowe uŜytkowanie terenów bez moŜliwości
lokalizacji stałych i tymczasowych obiektów. Działkę nr 1565/48 krzyŜuje będąca własnością
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dwutorowa linia elektroenergetyczna 220 kV relacji
Byczyna-Skawina tor 1, Byczyna-Skawina tor 2 (przęsło 22-23). Zgodnie z opinią Nr 2428-OKPS-WE.7070.2.2016.194 z dnia 29.04.2016 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Oddział w Katowicach bezpośrednio pod linią oraz w odległości mniejszej niŜ 35 m od

skrajnych przewodów zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych poŜarowo
lub wybuchowych. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowanie materiałów
i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz uŜywanie sprzętu
mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości mniejszej niŜ 30 m
(licząc w poziomie) od skrajnych przewodów. Cena prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości wynosi 95 903,10 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
trzy złote 10/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek VAT 23% w wysokości 17 933,10 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 10/100). W celu zapewnienia
dostępu do drogi wojewódzkiej – ul. Chrzanowskiej przy zawarciu umowy sprzedaŜy prawa
uŜytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 1565/48 o pow. 0,4357 ha ustanowiona zostanie
na rzecz kaŜdoczesnych uŜytkowników wieczystych oraz właścicieli nieruchomości odpłatna
słuŜebność gruntowa polegającą na prawie dojazdu i dojścia, obciąŜająca nieruchomość Skarbu
Państwa oddaną w uŜytkowanie wieczyste Gminie LibiąŜ, złoŜoną z działek oznaczonych nr
1565/6 o pow. 0,1275 ha, 1565/40 o pow. 0,0926 ha i 1565/47 o pow. 0,1690 ha, objętych księgą
wieczystą KR1C/00062267/3 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Jednorazowe wynagrodzenie
z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 29 929,59 brutto (słownie:
dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 59/100) i nie podlega
licytacji. Powierzchnia terenu objętego zakresem słuŜebności gruntowej wynosi 1 820 m2.
Zgodnie z ustaleniami przywołanego powyŜej planu miejscowego ulica dojazdowa oznaczona
symbolem 3D½ o pow. 0,26 ha, powinna mieć następujące parametry: szerokość w liniach
rozgraniczających – 12,0 m, szerokość jezdni – 6,0 m. Opłaty roczne z tytułu uŜytkowania
wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca
kaŜdego roku z góry za dany rok. Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 8 marca 2016 r. tj. po 6 tygodniach, licząc
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informację o wywieszeniu tego wykazu podano 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.

