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
od dnia 9 sierpnia 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UśYTKOWANIE
WIECZYSTE
Do oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej przeznaczona jest nieruchomość połoŜona w jednostce ewidencyjnej
LibiąŜ – miasto, obręb LibiąŜ Mały przy ul. Wiosennej, oznaczona działką nr 1410/10 o pow.
0,0017 ha i uŜytkiem Bi, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00056215/9. Nieruchomość stanowi własność Gminy
LibiąŜ. Wolna jest od obciąŜeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV ww. księgi
wolne są od wpisów. Na nieruchomości znajduje się część budynku stacji transformatorowej
typu MKba -20/630 konstrukcji kontenerowej, wykonanej z blachy falistej. Obiekt podzielony
jest na dwie komory, w których znajdują się urządzenia rozdzielni SN i nN oraz transformator.
Urządzenia te wchodzą w skład przedsiębiorstwa energetycznego i nie stanowią części składowej
gruntu.
Oddanie gruntu w uŜytkowanie wieczyste następuje do dnia 26 czerwca 2096 r.
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. z późn.
zm. Nieruchomość połoŜona jest na terenach mieszkaniowo-usługowych do adaptacji
i modernizacji bez rozwoju funkcji 2 MU.
Cena nieruchomości wynosi 1 020,00 zł i objęta jest zwolnieniem od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Za oddanie nieruchomości gruntowej w uŜytkowanie
wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Stawka procentowa pierwszej opłaty
z tytułu uŜytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej tj. 255,00 zł.
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w uŜytkowanie wieczyste podlega zapłacie
jednorazowo, nie później niŜ do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości
w uŜytkowanie wieczyste. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej oddanej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
i innych celów publicznych wynosi 1% ceny tj. 10,20 zł. Opłaty roczne wnosi się przez cały
okres uŜytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku, z góry za dany rok.
Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo uŜytkowania
wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, podlega aktualizacji nie częściej niŜ raz na 3 lata, jeŜeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu
dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji
opłaty. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyŜsza co najmniej
dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, uŜytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną
w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę
ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyŜka) rozkłada się na dwie równe części, które
powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od

aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 20 września 2017 r.
tj. po 6 tygodniach, od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz 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.

