OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrza Libiąża z dnia 16 maja 2018 r.
Burmistrz Libiąża ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Libiążu, obręb Libiąż Wielki
przy ul. Wolności, wpisanych w księdze wieczystej nr KR1C/00057734/0 oraz udziału w działkach
wpisanych w księdze wieczystej nr KR1C/00080785/2 Sądu Rejonowego w Chrzanowie
l.p. Działki oznaczone wg katastru nieruchomości

1.

2.

1550/115 o pow. 0,2036 ha (użytek RVI)
z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112
o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha
(użytek dr)
1550/116 o pow. 0,1936 ha (użytek RVI)
z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112
o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha
(użytek dr)

Cena
wywoławcza

Wysokość
wadium

67 827,12 zł

13 565,00 zł

14.06.2018 r.

20.06.2018 r.
godz. 1000

64 752,12 zł

12 950,00 zł

14.06.2018 r.

20.06.2018 r.
godz. 1100

Termin
wniesienia
przetargu
wadium

Cena wywoławcza nieruchomości ujmuje w sobie podatek 23% VAT
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2.

3.

4.

5.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym Gminy Libiąż do dnia 05.12.2089 r., przy czym działki nr 1550/91 i 1550/112 w udziale
1/6 cz. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się na konto Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok w stawce
procentowej 3% - za pozostałe nieruchomości gruntowe. Opłata roczna za 2018 r. z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości oznaczonej działką nr 1550/115 wraz z udziałem 1/12 cz. w działkach
nr 1550/91 i 1550/112 wynosiła 607,69 zł, natomiast z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
oznaczonej działką nr 1550/116 wraz z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/91 i 1550/112 wynosiła
578,65 zł. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od
wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się
z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości
nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Działki nr 1550/91 i 1550/112 o długości ok. 316,0 m i szerokości ok. 6,0 m, łącznej pow. 0,2037 ha,
stanowią drogę wewnętrzną łączącą ul. Wolności z działkami nr 1550/115 i 1550/116. Droga ta jest
utwardzona nawierzchnią z betonu asfaltowego na długości 15,0 mb - na wjeździe od ul. Wolności oraz
nawierzchnią tłuczniową powierzchniowo utrwaloną bitumem na długości 262,48 mb.
Nieruchomości mają kształt prostokąta. Działki oznaczone nr 1550/115 i 1550/116 są nieuzbrojone.
Ich teren jest płaski, zadrzewiony (przewaga drzew iglastych). W sąsiedztwie przebiegają linie
wysokiego napięcia 110 kV, które mogą ograniczyć możliwość zagospodarowania południowowschodniego narożnika działki nr 1550/116. Działki te nie są przedmiotem zobowiązań i z wyłączeniem
działki nr 1550/112 wolne są od obciążeń.
W Dziale III księgi wieczystej nr KR1C/00080785/2 wpisana jest: odpłatna służebność przesyłu po
działce nr 1550/112 objętej tą księgą wieczystą polegająca na prawie: posadowienia na tej
nieruchomości kablowego przyłącza elektrycznego typu YAKY 4x240 mm2 - w pasie technologicznym
o długości 6 metrów i szerokości 1 metra; korzystania z przeprowadzonych, wyżej opisanych urządzeń
przesyłowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania prawa służebności przesyłu
w tym też prawie do ich eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontażu,
z prawem do każdorazowego i całodobowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym na tę
nieruchomość w celu wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych,
konserwacyjnych i mających na celu usunięcie awarii.
Na działkach nr 1550/91 i 1550/112 w pasie technologicznym o długości 170,0 m i szerokości 1,0 m
ułożony został gazociąg śr/c dn 40 PE oraz w pasie technologicznym o długości 50,0 m i szerokości
1,0 m - przyłącze gazu śr/c dn 25 PE, które za zgodą wszystkich współużytkowników wieczystych
obciążone zostaną służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
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Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż” położone są one na terenie
PM – rozwoju funkcji gospodarczych w powiązaniu z mieszkalnictwem. Dla działek oznaczonych
nr 1550/91 i 1550/112 w drodze decyzji ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa
drogi dojazdowej do działek przy ul. Wolności w Libiążu”. Natomiast dla terenu obejmującego działki
nr 1550/115, 1550/116 oraz część działki nr 1550/112 wydana została decyzja ustalająca warunki
zabudowy dla lokalizacji zabudowy usługowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej, obejmującej
budowę: dwóch budynków handlowo-usługowych, przyłączy i instalacji energetycznych,
wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne dla
każdego budynku wraz z utwardzeniem dojazdu do ww. nieruchomości na części działki nr 1550/112.
Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym w umowie kupna-sprzedaży
strony wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Nieruchomości sprzedawane są wg stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, w istniejącym
stanie faktycznym i prawnym, bez okazania granic.
Przetargi odbędą się w terminie określonym w tabeli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy
ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze (pok. 112).
W przetargu mogą brać udział osoby, które w oznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu (PLN)
na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO SA Nr 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380
z dopiskiem „przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki (wskazać nr dz.)”.
Wniesienie wadium oznacza datę wpływu wpłaconych środków na ww. konto. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy notarialnej w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może
odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwraca się niezwłocznie
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym.
W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego
w oryginale w dniu przetargu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających
ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do udziału
w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w przetargu jednego małżonka
wymaga okazania pisemnego oświadczenia współmałżonka do przetargu z zamiarem nabycia
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę
ustaloną w przetargu. Pełnomocnictwo i dowód tożsamości podlegają przedłożeniu 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 i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga
przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.
Osoba ustalona jako nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne,
sądowe itp.).
Dnia 09.05.2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
Burmistrz Libiąża zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów, niezwłocznie
podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacji dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu,
w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249228).
Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Libiążu i na terenie Gminy Libiąż, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Libiążu (www.libiaz.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w dniu 16 maja
2018 r. podano do prasy lokalnej „Przełom”.

