OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrza LibiąŜa z dnia 28 czerwca 2017 r.
Burmistrz LibiąŜa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 3791/17 o pow. 0,2826 ha wraz z udziałem 1/27 cz.
w działce 1886/6 oraz po 1/5 cz. udziałów w dz. 3791/10 o pow. 0,0300 ha i 3791/12 o pow. 0,0236 ha połoŜonej
w LibiąŜu, obręb LibiąŜ Wielki przy ul. Krakowskiej.
1. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 11 maja 2017 r.
2. Działki nr 3791/10, 3791/12, 3791/17,1886/6 połoŜone są w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ-miasto, obręb LibiąŜ
Wielki, przy ul. Krakowskiej. Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi dla działek nr 3791/10, 3791/12, 3791/17
księgę wieczystą nr KR1C/00053869/7, gdzie w dziale II własność wpisana jest na rzecz Gminy LibiąŜ. Nie są
przedmiotem zobowiązań, poza określonymi w pkt 5. W dziale III tej księgi wpisane jest ograniczone prawo
rzeczowe obciąŜające działkę nr 3791/9 z podziału której wydzielona została działka nr 3791/17, 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 nr KR1C/00092633/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie
i stanowi własność Gminy LibiąŜ w udziale 2/9 cz. Wolna jest od obciąŜeń, praw i roszczeń oraz nie jest
przedmiotem zobowiązań, poza określonymi w pkt 5.
3. Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wg ewidencji gruntów
i budynków mają uŜytki: ŁV, RV, W. Wydano dla nich decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie z decyzją
działka nr 3791/17 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, natomiast działki nr 3791/10, 3791/12,1886/6
stanowią drogę dojazdową do niej. 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 połoŜonesą na terenie rozwoju funkcji gospodarczych Pp wymagających duŜych i wydzielonych
terenów.
4. Nieruchomości są niezabudowane i nieuzbrojone. Mają kształt zbliŜony do prostokąta, przy czym działka
nr 3791/17 o wymiarach ok.112 m x 28 m. Istnieje moŜliwość przyłączenia ww. działki do sieci
elektroenergetycznej i wodociągowej 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.
5. Na działce oznaczonej nr 1886/6 planowana jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółkę z o. o. w Chrzanowie budowa przyłącza wodociągowego Ø 160 PE w pasie technologicznym
o szerokości 1,0 m i długości 127,0 m, dwóch przyłączy Ø 40 PE w pasie technologicznym kaŜdy o szerokości
1,0 m i długości 1,6 m do działek nr 3791/3 i 3791/5 oraz hydrantu. Na ww. działce zostało wykonane kablowe
przyłącze elektroenergetyczne nN w pasie technologicznym o długości 10 m i szerokości 1 m przebiegające
wzdłuŜ północnej granicy działki.Przez działki nr 3791/10 i 3791/12 przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna średniego napięcia. Na terenie ww. działek planowana jest przez TAURON Dystrybucja
S.A. modernizacja istniejącej napowietrznej linii SN wraz ze słupem SN zlokalizowanym na działce nr 3791/16.
Na działce nr 3791/18 zlikwidowany zostanie istniejący słup SN, a w jego miejsce zabudowany zostanie nowy
w granicy ww. działki z działką nr 2404/2. Nowonabywcy przy akcie notarialnym sprzedaŜy udzielą Tauron
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie i Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółce
z o. o. w Chrzanowie stosownie do posiadanego udziału pełnomocnictwa do zawarcia umowy notarialnej
ustanowienia słuŜebności przesyłu, jeŜeli słuŜebności te nie zostaną ustanowione przed dniem zawarcia umowy
sprzedaŜy.
6. Dostęp działki nr 3791/17 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. Nabywca w umowie sprzedaŜy zobowiązany

zostaniedo partycypowania w kosztach budowy drogi po działkach oznaczonych nr 1886/6, 3791/10 i 3791/12
stosownie do nabytych ich udziałów.
7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych
00/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek VAT 23%, w kwocie 50 487,80 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 80/100).
8. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu i dlatego w umowie 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.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy
ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112.
10. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 7 sierpnia 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu
w wysokości 40500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w LibiąŜu: Bank PEKAO S.A. 03 1240 4155 1111 0010
6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaŜ dz. nr 3791/17 z udziałami”. 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 nieruchomości.
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 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 zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niŜ
przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, uniewaŜnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
11. 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.
12. 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.
13. Osoba ustalona jako nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem działki (notarialne, sądowe itp.).
14. Z dniem 15 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).
15. Burmistrz LibiąŜa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waŜnych powodów niezwłocznie podając do
publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
16. 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 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.

