OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrza LibiąŜa z dnia 6 grudnia 2017 r.
Burmistrz LibiąŜa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej
oznaczonej działką nr 582/11 o pow. 0,1186 ha wraz z udziałem ½ cz. w działce oznaczonej
nr 582/12 o pow. 0,0203 ha, połoŜonej w Gromcu przy ul. Husarskiej.
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Nieruchomość oznaczona działkami nr 582/11 o pow. 0,1186 ha oraz nr 582/12 o pow. 0,0203 ha
stanowi własność Gminy LibiąŜ i wpisana jest w księdze wieczystej nr KR1C/00065009/8 Sądu
Rejonowego w Chrzanowie. Nie jest przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest od obciąŜeń, praw
i roszczeń. Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. SprzedaŜ udziału w działce
nr 582/12 gwarantuje nieruchomości oznaczonej działką nr 582/11 dostęp do drogi publicznej poprzez
projektowany zjazd z ul. Husarskiej.
Działka nr 582/11 jest niezabudowana, nieuzbrojona, od strony południowej ogrodzona i nie ma
urządzonego zjazdu z drogi gminnej ul. Husarskiej. Południową jej granicą przebiega sieć kanalizacyjna
(k160) z dwoma studzienkami kanalizacyjnymi. Po trasie kanalizacji ustanowione zostanie na rzecz
Gminy LibiąŜ ograniczone prawo rzeczowe obciąŜające ww. nieruchomość pasem gruntu o szerokości
5 m i długości 28 m, wzdłuŜ południowej granicy działki, w tym prawo do właściwego korzystania
z urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania prawa uŜytkowania, ich
eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontaŜu, z prawem kaŜdorazowego
wejścia i wjazdu sprzętem technicznym. Nowonabywcy udzielą Gminie LibiąŜ pełnomocnictwa do
dokonania czynności niezbędnych do ustanowienia nieodpłatnego prawa uŜytkowania nieruchomości na
rzecz Gminy LibiąŜ, obciąŜającego tę nieruchomość, na warunkach według swobodnego uznania
Pełnomocnika, zastrzegając jednocześnie, iŜ ustanowiony Pełnomocnik moŜe być drugą stroną
czynności dokonywanych w oparciu o to pełnomocnictwo oraz moŜe reprezentować więcej stron
i ustanawiać dalszych pełnomocników. Przez działkę nr 582/12 przebiega napowietrzna linia ŚN oraz
kablowa linia teletechniczna. Istnieje moŜliwość przyłączenia nieruchomości do sieci: wodociągowej,
elektroenergetycznej i gazowej. W przypadku sieci gazowej istnieje konieczność jej rozbudowy
i budowy przyłączy gazu. W obrębie ww. nieruchomości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.
Działka nr 582/11 ma uŜytki: Bz (0,0681 ha) i RIIIb (0,0505 ha), natomiast działka nr 582/12 ma uŜytek
dr. Nieruchomość została objęta zgodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki śywnościowej na
zmianę sposobu uŜytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka
nr 582/12 objęta jest decyzją o warunków zabudowy. Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi
w „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LibiąŜ” zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr IV/30/98 z dnia 30.12.1998 r. z późn. zm. połoŜona jest na
terenie rolniczej przestrzeni RP bez prawa do zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 308,96 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta
osiem złotych 96/100) i ujmuje w sobie naleŜny podatek 23% VAT, w kwocie 910,46 zł (słownie:
dziewięćset dziesięć złotych 46/100), jakim opodatkowany jest udział w działce nr 582/12.
Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyŜszym w umowie sprzedaŜy strony
wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112.
W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 15 stycznia 2018 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 7 847,00 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 582/11”.
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.
9. 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.
10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. 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.
11. Osoba ustalona jako nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne,
sądowe itp.).
12. Z dniem 29 listopada 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.).
13. Burmistrz LibiąŜa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waŜnych powodów niezwłocznie
podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
14. Wszelkich informacji dotyczących przetargu moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w LibiąŜu,
w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249229).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy ul. Działkowej
1 i na terenie Gminy LibiąŜ, a takŜe zamieszczone 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.

