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 21 dni
tj. od 7 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAśY
Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość
oznaczona działką nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168 części w nieruchomości
oznaczonej działką nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha, połoŜona w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Wielki
przy ul. Wolności. Działka nr 3828/17 ma uŜytki: RV (0,0332 ha), ŁV (0,0687 ha) i PsIV
(0,0355 ha), natomiast działka nr 1024/4 ma uŜytek dr. Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi
dla nieruchomości obejmującej działkę nr 3828/17 księgę wieczystą Nr KR1C/00057408/6, gdzie
własność wpisana jest na rzecz Gminy LibiąŜ, a dla działki nr 1024/4 księgę wieczystą
Nr KR1C/00054042/1, gdzie Gmina LibiąŜ ma udział 10/288 części we współwłasności tej
nieruchomości z osobami fizycznymi. Działy III i IV księgi wieczystej Nr KR1C/00054042/1
wolne są od wpisów, w związku z tym nieruchomość oznaczona działką nr 1024/4 wolna jest od
obciąŜeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dział IV księgi wieczystej Nr KR1C/00057408/6
wolny jest od wpisów. Nieruchomość oznaczona działką nr 3828/17 nie jest przedmiotem
zobowiązań. ObciąŜona jest ona natomiast ograniczonym prawem rzeczowym w pasie o szerokości
jednego metra biegnącym wzdłuŜ jej południowej granicy na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli
działek nr 1027/4, 1027/5, 3798/1, 3798/2, 3798/3, 3798/4, 3798/5 tj. słuŜebnością gruntową
polegającą na prawie przejazdu i przechodu oraz na prawie do wykonania, konserwacji
i korzystania z instalacji doprowadzających prąd, wodę, kanalizację, gaz i telefon. W dziale I-Sp
księgi wieczystej Nr KR1C/00057408/6 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego
w dziale III innej księgi wieczystej: kaŜdoczesnym właścicielom nieruchomości stanowiącej działki
nr 1023/1, 1022, 1011/1 i 1012/2 objętych niniejszą księgą wieczystą przysługuje nieodpłatna
słuŜebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działkach nr 1024/5 i 1024/6
objętych księgą wieczystą Nr KR1C/00078179/4 oraz nr 1027/5 objętej księgą wieczystą
Nr KR1C/00077876/3 pasem o szerokości jednego metra biegnącym wzdłuŜ ich całych północnych
granic, po działce nr 1023/3 objętej księgą wieczystą Nr KR1C/00078179/4 pasem o szerokości
jednego metra biegnącym wzdłuŜ jej całej południowej granicy, po działce nr 1027/4 objętej księgą
wieczystą Nr KR1C/00045949/3 pasem o szerokości jednego metra biegnącym wzdłuŜ jej
północnej granicy na długości 40 metrów, począwszy od granicy z działką nr 1027/5; nieodpłatna
słuŜebność gruntowa polegająca na prawie do wykonania, konserwacji i korzystania z instalacji
doprowadzających prąd, wodę, kanalizację, gaz i telefon po działkach numer 3800/2 i 3800/3
objętych księgą wieczystą Nr KR1C/00006913/7 - pasem o szerokości 1 m biegnącym wzdłuŜ całej
południowej granicy tych działek na długości około 65 m oraz po działce nr 3800/1 objętej księgą
wieczystą Nr KR1C/00090440/5- pasem o szerokości 1 m biegnącym wzdłuŜ całej południowej
granicy tej działki na długości około 25 m na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli działek nr 3796/1,
3796/2, 3796/3, 3796/4, 3796/5, 3796/6, 3796/7, 3796/8, 3796/9 i 3796/10 objętych księgą
wieczystą Nr KR1C/00057408/6. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane
z inną nieruchomością: nieodpłatna słuŜebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu
i przechodu po działkach nr 1022 i 1023/1 objętych tą księgą wieczystą, pasem o szerokości
jednego metra biegnącym wzdłuŜ całych południowych granic tych dziełek na rzecz kaŜdoczesnych
właścicieli nieruchomości: składającej się z działek nr 1024/5 i 1024/6 objętych księgą wieczystą
Nr KR1C/00078179/4, stanowiącej działkę nr 1027/4 objętej księgą wieczystą
Nr KR1C/00045949/3, stanowiącej działkę nr 1027/5 objętej księgą wieczystą
Nr KR1C/00077876/3. Działka nr 3828/17 objęta księgą wieczystą Nr KR1C/00057408/6 powstała

z podziału nieruchomości obejmującej działki nr 1011/4, 3796/1, 3796/2, 3796/3, 3796/4, 3796/5,
3796/6, 3796/7, 3796/8, 3796/9 i 3796/10, które powstały z podziału nieruchomości składającej się
z działek nr 1023/1, 1022, 1011/1 i 1012/2 objętych tą księgą wieczystą. Działki nr 3800/2, 3800/3,
3800/1 powstały ze zniesienia i podziału działek nr 1023/3, 1011/5, natomiast działki nr 3798/1,
3798/2, 3798/3, 3798/4, 3798/5 powstały ze zniesienia i podziału działek nr 1024/5 i 1024/6.
Nieruchomości oznaczone działkami nr 3828/17 i 1024/24 połoŜone są na terenie górniczym
Tauron Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu, w sąsiedztwie jednorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej. Są niezabudowane i nieuzbrojone. Przebiega przez nie napowietrzna
linia energetyczna 110 kV i obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodnią częścią działki
nr 3828/17. Nie obowiązuje dla nich miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie
ustalono dla działki nr 1024/4 w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Działka nr 3828/17 zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod lokalizację
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 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. z późn. zm. nieruchomości
połoŜone są na terenie rozwoju funkcji PM – gospodarczych w powiązaniu z mieszkalnictwem
(przedsiębiorstwo rodzinne). Udział w działce nr 1024/4 oraz odpowiednie słuŜebności gruntowe
pasem o szerokości 1 m po działkach nr 3800/3, 3800/2, 3800/1 wzdłuŜ ich południowej granicy
oraz pasem o szerokości 1 m po działkach nr 1027/4, 1027/5, 3798/1, 3798/2, 3798/3, 3798/4,
3798/5 wzdłuŜ ich północnej granicy wpisane w księdze wieczystej Nr KR1C/00057408/6 oraz
ustanowione przy sprzedaŜy działki nr 3828/17 słuŜebności gruntowe zagwarantują jej prawny
dostęp do drogi publicznej - ul. Wolności (droga powiatowa). Dostęp ten stanowi w terenie drogę
gruntową nieurządzoną. Przy sprzedaŜy działki nr 3828/17 na rzecz kaŜdoczesnego jej właściciela
ustanowiona zostanie nieodpłatna słuŜebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu
oraz na prawie do wykonania, konserwacji i korzystania z instalacji doprowadzających prąd, wodę,
kanalizację, gaz i telefon - o szerokości 1 m po nieruchomościach obejmujących działki nr 3828/18,
3828/19, 3828/21, 3828/23, 3828/24, 3828/26 – śladem istniejącej słuŜebności. Jednocześnie
działka nr 3828/17 obciąŜona zostanie wzdłuŜ południowej granicy nieodpłatną słuŜebnością
gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu oraz na prawie do wykonania, konserwacji
i korzystania z instalacji doprowadzających prąd, wodę, kanalizację, gaz i telefon - o szerokości
1 m, na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działki nr 3828/1, 3828/2,
3828/3, 3828/4, 3828/5, 3828/6, 3828/7, 3828/8, 3828/9, 3828/10, 3828/11, 3828/12, 3828/13,
3828/14, 3828/15, 3828/16 oraz odpłatną ww. słuŜebnością gruntową na rzecz kaŜdoczesnych
właścicieli nieruchomości obejmującej działki nr 3456, 3457, 1021/2, 1021/1 - po trasie istniejącej
słuŜebności obciąŜającej działkę nr 3828/17.
Cena nieruchomości oznaczonej działką nr 3828/17 o pow. 0,1374 ha wraz z udziałem 5/3168
części w działce nr 1024/4 o pow. 0,1454 ha wynosi 71 080,84 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden
tysięcy osiemdziesiąt złotych 84/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek 23% VAT, jakim
opodatkowana jest sprzedaŜ działki nr 3828/17.
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 19 lipca 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.

