BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres na okres 21 dni,
od 1 lutego 2017 r. do 22 lutego 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone są działki połoŜone
w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ-miasto, w obrębie ewidencyjnym LibiąŜ Wielki, przy
ul. Krakowskiej
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

oznaczone według katastru nieruchomości działkami

cena nieruchomości

3791/14 o pow.0,2460 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow. 0,1340 ha
3791/15 o pow.0,2438 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow.0,1340 ha
oraz po 1/5 cz. udziałów w dz. 3791/10 o pow.0,0300 ha i 3791/12 o pow.0,0236 ha
3791/16 o pow. 0,2415 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w działce 1886/6 o pow.0,1340 ha
oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10 o pow.0,0300 ha i 3791/12 o pow. 0,0236 ha
3791/17 o pow.0,2826 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha
oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10 o pow. 0,0300 ha i 3791/12 o pow.0,0236 ha
3791/18 o pow.0,2872 ha wraz z udziałem 1/27 cz. w dz. 1886/6 o pow.0,1340 ha
oraz udziałach po 1/5 cz. w dz. 3791/10 o pow.0,0300 ha i nr 3791/12 o pow.0,0236 ha

166 689,60 zł
172 348,58 zł
170 820,92 zł
281 543,06 zł
285 956,30 zł

Cena nieruchomości ujmuje w sobie podatek VAT 23%

1. Gmina LibiąŜ jest właścicielem ww. działek, przy czym działki nr 1886/6 w udziale 2/9 cz.
Działki nr 3791/10, 3791/12, 3791/14, 3791/15, 3791/16, 3791/17, 3791/18 wpisane są
w księdze wieczystej KR1C/00053869/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nie są przedmiotem
zobowiązań. W dziale III tej księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe obciąŜające
działkę nr 3791/9 z podziału której wydzielone zostały działki nr 3791/17 i 3791/18, tj. odpłatna
słuŜebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna polegająca na prawie
do posadowienia na działce nr 3791/9 linii kablowej SN XRUHAKXS 3x1x120 w pasie
technologicznym o szerokości 1 m na długości 42 m oraz słupa SN z rozłączniko-uziemnikiem
w pasie technologicznym o szerokości 1 m i długości 1 m, jak równieŜ do korzystania
z przeprowadzonych wyŜej opisanych 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. Działka oznaczona nr 1886/6 wpisana jest w księdze
wieczystej KR1C/00092633/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Wolna jest od obciąŜeń, praw
i roszczeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
2. Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
a w ewidencji gruntów i budynków oznaczone są uŜytkami: ŁV, RV, W. Wydano dla nich
decyzje o warunkach zabudowy, które określają warunki zabudowy i sposób ich
zagospodarowania. Zgodnie z decyzjami działki nr 3791/14, 3791/15, 3791/16 przeznaczone są
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast działki nr 3791/17, 3791/18
przeznaczone są
pod zabudowę usługową. 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.

3. Działki przeznaczone do sprzedaŜy mają kształt prostokąta. Są niezabudowane i nieuzbrojone.
Na terenie działek nr 3791/16 i 3791/18 zlokalizowane są słupy energetyczne i przebiega
napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Linia energetyczna proponowana jest
do przebudowy, w wyniku której: zlikwidowany zostanie słup ŚN na działce nr 3791/18,
zabudowany zostanie w granicy ww. działki słup ŚN i poprowadzona zostanie wzdłuŜ granicy
zachodniej linia kablowa SN, zgodnie z treścią słuŜebności opisanej w księdze wieczystej
KR1C/00053869/7. Istnieje moŜliwość przyłączenia działek do sieci elektroenergetycznej oraz
do sieci gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy i budowy
przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Istnieje
natomiast moŜliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej.
4. Dostęp działek nr 3791/14, 3791/15, 3791/16, 3791/17, 3791/18 do drogi wojewódzkiej –
ul. Krakowskiej zostanie zagwarantowany poprzez sprzedaŜ udziałów w działkach nr 1886/6,
3791/10, 3701/12, mających charakter drogi wewnętrznej. Droga ta nie jest urządzona i nie
posiada włączenia (zjazdu) do drogi wojewódzkiej. Dla działek tych równieŜ ustalono w drodze
decyzji warunki zabudowy. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie
do partycypowania w kosztach budowy ww. drogi po działkach oznaczonych nr 1886/6, 3791/10
i 3791/12 stosownie do nabytych ich udziałów.
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
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa z dniem 15 marca 2017 r. tj. po 6 tygodniach, od dnia
wywieszenia wykazu.
Wykaz ten został równieŜ zamieszczony się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w LibiąŜu www.libiaz.pl; BIP, a informację o wywieszeniu wykazu podano równieŜ do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

