OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrza LibiąŜa z dnia 15.03.2017 r.
Burmistrz LibiąŜa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych
l.p.
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11.

oznaczonych według
katastru nieruchomości
księgi wieczystej
Sądu Rejonowego
w Chrzanowie
numer pow.
uŜytki
działki w m2
3779/3
3779/4,
929/2
3779/6
3779/7
3779/8
3779/9
3779/11
3779/12
3779/13
3779/14

950
1119
899
900
870
871
902
902
903
949

3779/15

1044

3779/16

1181

3779/17

1231

3779/18

623

15.
16.
17.
18.

3779/19
3779/20
3779/21

844
850
788

3779/22

952

19.

3779/23

959

12.
13.
14.

połoŜonych
w LibiąŜu
obręb ewid.
ulica

KR1C/00039992/4
LibiąŜ Wielki,
RIVa
ul. Wilcza
RIVa-1064 m2 Własność Gmina LibiąŜ
ŁIII - 55 m2
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa
RIVa-152 m2
ŁIV - 892 m2
ŁIV
RIVa-665 m2
RVI -566m2
RIVa-530 m2
ŁIV- 93 m2
ŁIV
ŁIV
RVI
RVI-134 m2
ŁIV- 818 m2
RVI

cena
wywoławcza

wysokość
wadium

termin
wniesienia
przetargu
wadium do

54 919,50 zł

10 983,00 zł

12.04.2017 r. 19.04.2017 r.

9.00

63 313,02 zł

12 662,00 zł

13.04.2017 r. 20.04.2017 r.

10.00

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

10 394,00 zł
10 405,00 zł
10 058,00 zł
10 070,00 zł
10 428,00 zł
10 428,00 zł
10 440,00 zł
10 972,00 zł

14.04.2017 r. 21.04.2017 r.
18.04.2017 r. 24.04.2017 r.
19.04.2017 r. 25.04.2017 r.
20.04.2017 r. 26.04.2017 r.
21.04.2017 r. 27.04.2017 r.
24.04.2017 r. 28.04.2017 r.
28.04.2017 r. 08.05.2017 r.
04.05.2017 r. 09.05.2017 r.

9.00
9.00
10.00
11.00
9.00
10.00
11.00
9.00

59 069,52 zł

11 813,00 zł

04.05.2017 r.

10.05.2017 r.

10.00

66 820,98 zł

13 364,00 zł

05.05.2017 r.

11.05.2017 r.

11.00

69 649,98 zł

13 929,00 zł

08.05.2017 r.

12.05.2017 r.

9.00

37 548,21 zł

7 509,00 zł

09.05.2017 r.

15.05.2017 r.

10.00

48 791,64 zł
49 138,50 zł
46 523,52 zł

9 758,00 zł
9 827,00 zł
9 304,00 zł

10.05.2017 r.
11.05.2017 r.
12.05.2017 r.

16.05.2017 r.
17.05.2017 r.
18.05.2017 r.

11.00
9.00
10.00

55 035,12 zł

11 007,00 zł

15.05.2017 r.

19.05.2017 r.

11.00

55 439,79 zł

11 087,00 zł

16.05.2017 r.

22.05.2017 r.

12.00

ujmuje w sobie
podatek VAT
23%

godzina
przetargu

1. Przeznaczone do sprzedaŜy w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości wolne są od
obciąŜeń, praw i roszczeń oraz nie są przedmiotem Ŝadnych zobowiązań za wyjątkiem wpisu w dziale III
księgi wieczystej nr KR1C/00039992/4 odpłatnej słuŜebności przesyłu po działce nr 3779/20 polegającej
na prawie do: posadowienia na tej nieruchomości kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN YAKXS
4x120 m2, w pasie technologicznym o długości 36 metrów i szerokości 1 metra, 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 całodobowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym na tę nieruchomość w celu
wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i mających na celu
usunięcia awarii.
2. Nieruchomości 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 stanowiącej drogę dojazdową. Istnieje 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.
3. Kształt działek jest regularny, zbliŜony do prostokąta. Wymiary poszczególnych działek wynoszą
w przybliŜeniu: 3779/3 (38 m x 25 m), 3779/4 i 929/2 (39 m x 30 m), 3779/6 (37 m x 34 m), 3779/7 (34 m
x 26 m), 3779/8 (34 m x 28 m), 3779/9 (22 m x 40 m), 3779/11 (28 m x 38 m), 3779/12 (26 m x 37 m),
3779/13 (38 m x 15 m), 3779/14 (43 m x 26 m), 3779/15 (37 m x 21 m), 3779/16 (28 m x 26 m), 3779/17
(29 m x 42 m), 3779/18 (25 m x 20 m), 3779/19 (25 m x 35 m), 3779/20 (24 m x 32 m), 3779/21 (26 m
x 31 m), 3779/22 (26 m x 31 m), 3779/23 (28 m x 33 m).
4. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej – ul. Wilczej zostanie zagwarantowany kaŜdoczesnemu
właścicielowi działek poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 3779/25) i odpowiednie słuŜebności.
SłuŜebnością gruntową obciąŜone zostaną działki nr: 3779/25 (całą jej długością i szerokością) wpisana
w księdze wieczystej nr KR1C/00086537/1 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz fragment działek
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nr 3779/24 (pow. słuŜebności – 0,0088 ha), 37791/1 (pow. słuŜebności – 0,0030 ha) wpisanych w księdze
wieczystej nr KR1C/00039992/4 Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz działka nr 948/14
(pow. słuŜebności 0,0092 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1C/00092143/7 Sądu Rejonowego
w Chrzanowie. Działki te są w części urządzone jako dojazd. SłuŜebności ustanowione zostaną
nieodpłatnie przy umowie przenoszącej własność nieruchomości.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją
o warunkach zabudowy działki 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.
Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu i dlatego w umowie kupna sprzedaŜy strony
wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomości
sprzedawane są według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, w istniejącym stanie
faktycznym i prawnym, bez okazania granic.
Przetargi odbędą się w dniu, o godzinie wskazanej w tabeli, w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy
ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112. W przetargu mogą brać udział osoby, które
w wyznaczonym terminie i wysokości wniosą wadium w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miejskiego
w LibiąŜu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaŜ
działki (wskazać nr działki)”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww.
konto. Uczestnikiem przetargu jest osoba, która dokonała wpłaty wadium, a jej dowód toŜsamości podlega
przedłoŜeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca
działki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaŜy w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu organizator przetargu moŜe odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niŜ przed upływem trzech dni od dnia:
odwołania, zamknięcia, uniewaŜnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przetargu moŜna brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłoŜonego
w oryginale w dniu przetargu. W przypadku osób pozostających w związku małŜeńskim posiadających
ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do udziału w przetargu
wymagana jest obecność obojga małŜonków. Uczestnictwo w przetargu jednego małŜonka wymaga
okazania pisemnego oświadczenia współmałŜonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną
w przetargu.
Nabycie działki przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga
przedłoŜenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Nabycie nieruchomości przez
Spółkę Cywilną wymaga przedłoŜenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.
Osoba ustalona jako nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem działki (notarialne, sądowe itp.).
Z dniem 8 marca 2017 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby
pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm).
Burmistrz LibiąŜa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waŜnych powodów niezwłocznie podając
do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w LibiąŜu, w Wydziale
Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228, 326249215).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w LibiąŜu oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w LibiąŜu (www.libiaz.pl)
i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia podano do prasy lokalnej.

