OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrza LibiąŜa z dnia 25 października 2017 r.
Burmistrz LibiąŜa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej działkami nr 2680/3 o pow. 0,1786 ha i 2680/40 o pow. 0,0138 ha, połoŜonej
w LibiąŜu przy zbiegu ulic Górniczej i Św. Barbary
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Nieruchomość połoŜona jest w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ – miasto, obręb LibiąŜ Mały, wg
ewidencji gruntów działka nr 2680/3 posiada uŜytek RVI, a działka nr 2680/40 - uŜytek Bz.
Nieruchomość wpisana jest w księdze wieczystej KR1C/00094794/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie
jako własność Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym Gminy LibiąŜ do dnia 05.12.2089 r.
Nieruchomość wolna jest od obciąŜeń praw i roszczeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III
i IV wolne są od wpisów.
Nieruchomość ma kształt trapezu, jest niezabudowana, nieuzbrojona, w części zadrzewiona. Południową
granicą nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nN i zlokalizowane są dwa
słupy energetyczne, natomiast wzdłuŜ jej wschodniej granicy ułoŜony jest gazociąg i przebiega sieć
wodociągowa W 250.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie
z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego połoŜona jest na terenie ZP: tereny zieleni i inne istniejące i projektowane - park, zieleń
o charakterze izolacyjnym. Decyzją Burmistrza LibiąŜa ustalono warunki zabudowy dla działki
nr 2680/3 obejmujące zamierzenie inwestycyjne: parking na ok. 30 miejsc postojowych, w tym dwa
miejsca przeznaczone do parkowania samochodów osób niepełnosprawnych wraz z odwodnieniem
i budową dwóch zjazdów. Nieruchomość połoŜona jest na terenie górniczym „LibiąŜ V” wyznaczonym
dla złoŜa węgla kamiennego „Janina” w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej - bocznicy kolejowej
Zakładu Górniczego Janina w LibiąŜu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 249, poz.
2500) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli
i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych
w sąsiedztwie linii kolejowej, a takŜe sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieŜnych oraz
pasów przeciwpoŜarowych: budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niŜ
10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, Ŝe odległość ta od osi skrajnego toru nie moŜe być mniejsza
niŜ 20 m a wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego
powinno być kaŜdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów
określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. nr 1/2007 poz. Nr 8) – odcinek linii kolejowej
(bocznica zakładowa o natęŜeniu poniŜej 30 000 pociągów rocznie) nie zalicza się do obiektów
o negatywnym oddziaływaniu akustycznym. Tym samym nie wymaga wykonania mapy akustycznej
oraz programu ochrony przed hałasem. W związku z powyŜszym koncesjonariusz zastrzega, iŜ nie
będzie wykonywał jakichkolwiek inwestycji celem ograniczenia hałasu oraz prac zabezpieczających
teren przed wibracjami powodowanymi prowadzonym transportem kolejowym.
Cena wywoławcza prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr
2680/3 i 2680/40 o łącznej pow. 0,1924 ha wynosi 76 960,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). SprzedaŜ działki nr 2680/40 o pow. 0,0138 ha
zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), natomiast działki nr
2680/3 podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT.
Opłaty roczne z tytułu uŜytkowania wieczystego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
w terminie do 31 marca kaŜdego roku z góry za dany rok w stawce procentowej 3% - za pozostałe
nieruchomości gruntowe.
Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyŜszym w umowie kupna-sprzedaŜy
strony wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Nieruchomości sprzedawane są wg stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, w istniejącym
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stanie faktycznym i prawnym, bez okazania granic.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze.
W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 22 listopada 2017 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 15 392,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa
złote 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w LibiąŜu: Bank PEKAO SA Nr 03 1240 4155 1111 0010
6069 7380 z dopiskiem „przetarg na sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego działek nr 2680/3
i 2680/40”. Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i 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 3 dni od dnia: odwołania,
zamknięcia, uniewaŜnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przetargu moŜna brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłoŜonego
w oryginale w dniu przetargu. Pełnomocnictwo i dowód toŜsamości podlegają przedłoŜeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Nabycie nieruchomości: przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; przez osoby prawne wymaga przedłoŜenia pełnego,
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; przez Spółkę Cywilną wymaga przedłoŜenia
umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.
Osoba ustalona jako nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).
Dnia 19.07.2017 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby
pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości 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.).
Burmistrz LibiąŜa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waŜnych powodów, niezwłocznie
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w LibiąŜu,
w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w LibiąŜu, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w LibiąŜu (www.libiaz.pl)
i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w dniu 25 października 2017 r.
podano do prasy lokalnej „Przełom”.

