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 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od 19 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone są nieruchomości
gruntowe oznaczone działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha wraz z udziałem 2/3 cz. w działce
nr 5741/2 o pow. 0,0411 ha oraz oznaczone działkami nr 5741/1 o pow. 0,1091 ha i nr 614 o pow.
0,1111 ha, połoŜone w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Mały, przy ul. Wspólnej. Wg ewidencji gruntów
i budynków ww. działki oznaczone są uŜytkiem RV. Dla nieruchomości nr 5741/1, 5741/3 Sąd
Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą KR1C/00050195/0, dla nieruchomości nr 614
- KR1C/00015793/5, a dla nieruchomości nr 5741/2 - KR1C/00090206/3. Ww. nieruchomości
stanowią własność Gminy LibiąŜ, jednakŜe nieruchomość nr 5741/2 stanowi jej własność w udziale
2/3 cz., a w udziale 1/3 cz. osób fizycznych. W Dziale III ksiąg wieczystych KR1C/00050195/0,
KR1C/00090206/3 wpisana jest nieodpłatna słuŜebność przesyłu po działkach objętych tymi
księgami, tj.nr 5741/1, 5741/3 i 5741/2 na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z o. o. w Chrzanowie, polegająca na prawie do posadowienia urządzeń
przesyłowych w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie gruntu o długości 92 m i szerokości
2 m, którego oś środkowa pokrywa się z osią sieci kanalizacji, korzystania z przeprowadzonych
urządzeń przesyłowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania prawa słuŜebności
przesyłu, w tym teŜ prawie do ich eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany
i demontaŜu, z prawem do kaŜdorazowego 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 614 wolna jest od
obciąŜeń, praw i roszczeń. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. PołoŜone
są w centralnej części LibiąŜa. Są niezabudowane, o kształcie prostokąta, w części uzbrojone.
Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez działki nr 5741/3, 5741/2, 614, 5741/1, natomiast sieć
kanalizacji deszczowej - przez działki nr 5741/2, 614, 5741/1. Studzienki kanalizacyjne
zlokalizowane są na działkach nr 5741/2 i 614. Gmina LibiąŜ jest pełnomocnikiem
współwłaściciela działki nr 5741/2 do ustanowienia na niej, po trasie istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej nieodpłatnego prawa uŜytkowania ograniczonego do części ww. nieruchomości,
tj. do pasa gruntu o szerokości 2 metrów, którego środkowa oś pokrywa się z osią istniejącej
kanalizacji deszczowej. Prawo to ustanowione zostanie na rzecz Gminy LibiąŜ przy zbyciu
udziałów w działce nr 5741/2. Ww. ograniczonym prawem rzeczowym obciąŜone zostaną przy
zbyciu równieŜ nieruchomości obejmujące działki nr 5741/1, 614. Dla nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaŜy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Sposób ich zagospodarowania i warunki zabudowy, z wyłączeniem działki nr 614 określa decyzja
o warunkach zabudowy. Decyzja ta wydana została dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z obiektami infrastruktury technicznej. 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. działki nr 5741/1 i nr 5741/3 połoŜone są na terenie
mieszkaniowo usługowym 3MU do rewaloryzacji i ewentualnej intensyfikacji zabudowy
z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich, natomiast działki nr 5741/2 i nr 614 połoŜone
są w części na terenie 3MU i w części na terenie UC - rozwoju funkcji centrotwórczych
i gospodarczych. Cena nieruchomości obejmujących działki nr 5741/1 i 614 o łącznej powierzchni

0,2202 ha wynosi 110 283,73 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote
73/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek VAT 23 %, jakim opodatkowana jest sprzedaŜ działki
nr 5741/1. Natomiast cena nieruchomości oznaczonej działką nr 5741/3 o pow. 0,0947 ha wraz
z udziałem 2/3 cz. w działce nr 5741/2 o pow. 0,0411 ha wynosi 94 710,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) i ujmuje w sobie naleŜny
podatek VAT 23%. Termin do złoŜenia 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 31 maja 2017 r. tj. po 6 tygodniach od dnia
wywieszenia wykazu.
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1,
a takŜe zamieszczono na stronach internetowych tut. urzędu www.libiaz.pl; BIP. Informację
o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

