OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrza LibiąŜa z dnia 21 czerwca 2017 r.
Burmistrz LibiąŜa ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych
L.p.

1.
2.

oznaczonych według
katastru nieruchomości
jednostka ewidencyjna LibiąŜ - obszar wiejski
obręb śarki
numer
pow.
uŜytki
ulica
działki
(ha)
1099/19 0,0799 B (0,0219 ha) Daszyńskiego
N (0,0580 ha)
1099/20 0,0800 B (0,0375 ha) Poprzeczna/
N (0,0425 ha) Daszyńskiego

księgi wieczystej
Sądu Rejonowego
w Chrzanowie

nr KR1C/00054395/0
własność
Gmina LibiąŜ

cena
wysokość
wywoławcza wadium

wniesienia
wadium

termin
przetargu
i godzina

45 000,00 zł 6 750,00 zł 19.07.2017 r.
45 000,00 zł 6 750,00 zł 19.07.2017 r.

25.07.2017 r.
godz. 1000
25.07.2017 r.
godz. 1100

SprzedaŜ nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług

1. Do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone zostały nieruchomości
wskazane w tabeli. Pierwsze przetargi na ich sprzedaŜ przeprowadzone zostały w dniu 3 marca 2017 r.
Drugie przetargi przeprowadzone zostały dla nieruchomości z pkt 1 w dniu 15 maja 2017 r.,
a z pkt 2 w dniu 17 maja 2017 r.
2. Działki nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciąŜeń za wyjątkiem wpisów w dziale III ww.
księgi wieczystej ograniczonych praw rzeczowych, tj.:
1) odpłatna słuŜebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działce numer 1622/5
objętej tą księgą wieczystą – pasem o szerokości 4,5 m i długości 30 m biegnącym wzdłuŜ
zachodniej granicy działki numer 1622/5 począwszy od północno-zachodniego naroŜa tej działki,
na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę numer 1623 objętą księgą
wieczystą nr KR1C/00032101/3;
2) odpłatna słuŜebność gruntowa polegająca na obciąŜeniu nieruchomości gminnej obejmującej
działkę połoŜoną w śarkach Gmina LibiąŜ oznaczonej numerem geodezyjnym 2273/6
o powierzchni 0,0941 ha objętej tą księgą wieczystą słuŜebnością gruntową polegająca na prawie
przejazdu i przechodu przez tę działkę na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli działek połoŜonych
w śarkach Gmina LibiąŜ oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2273/3 o powierzchni 0,0610 ha
objętej księgą wieczystą nr KR1C/00010231/3, 3973 o powierzchni 0,0973 ha objętej księga
wieczystą nr KR1C/00003581/9, 2063/3 o powierzchni 0,1117 ha objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00084137/3, 2065/4 o powierzchni 0,1520 ha objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00013270/9, 2065/2 o powierzchni 0,2762 ha i 2065/3 o powierzchni 0,1519 ha objętych
księgą wieczystą nr KR1C/00036641/8.
3. Działki mają kształt zbliŜony do prostokąta. Są niezabudowane, nieuzbrojone, porośnięte drzewami.
Przylegają bezpośrednio do dróg gminnych i nie mają urządzonych zjazdów. WzdłuŜ wschodniej
granicy działki oznaczonej nr 1099/19 biegnie sieć wodociągowa i napowietrzna linia teletechniczna.
WzdłuŜ zachodniej granicy działki oznaczonej nr 1099/20 biegnie sieć wodociągowa i napowietrzna
linia teletechniczna, a w południowej jej części stoi słup i przebiega częściowo napowietrzna linia
teletechniczna.
4. Działki połoŜone są na terenie górniczym „LibiąŜ V” TAURON Wydobycie S.A., stąd
wszystkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Okręgowym Urzędem
Górniczym w Katowicach. Nie obowiązuje dla nich miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W „Studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ” zatwierdzonym Uchwałą
Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. połoŜone są na terenie mieszkaniowousługowym 1MU – do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów
zainwestowanych.
5. Gmina LibiąŜ nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyŜszym w umowie sprzedaŜy strony
wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Przetargi odbędą się w dniu i godzinie wskazanej w tabeli, w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze (pokój nr 112). W przetargu mogą brać udział osoby,
które w kwocie i terminie wskazanych w tabeli 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.
7. 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.
8. 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.
9. Osoba ustalona jako nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem działki (notarialne, sądowe
itp.). Z dniem 11 stycznia 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).
10. Burmistrz LibiąŜa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waŜnych powodów niezwłocznie
podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
11. Wszelkich informacji dotyczących przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w LibiąŜu,
w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228).
Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy
ul. Działkowej 1 i na terenie gminy LibiąŜ, a takŜe zamieszczono na stronach internetowych tut. urzędu
www.libiaz.pl; BIP. Informację o zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu podano do publicznej wiadomości
przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.

