OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrza Libiąża z dnia 6 czerwca 2018 r.
Burmistrz Libiąża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
oznaczonych działkami nr 1884/449 o pow. 0,0070 ha, 1884/450 o pow. 0,0069 ha,
1884/466 o pow. 0,0017 ha, 1884/467 o pow. 0,0019 ha,
położonych w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Paderewskiego.
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Nieruchomości gruntowe oznaczone działkami nr 1884/449 o pow. 0,0070 ha, 1884/450 o pow.
0,0069 ha, 1884/466 o pow. 0,0017 ha, 1884/467 o pow. 0,0019 ha mają użytek Bp. Sąd Rejonowy
w Chrzanowie prowadzi dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 1884/449, 1884/450 księgę
wieczystą nr KR1C/00051388/7, a dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 1884/466, 1884/467
księgę wieczystą nr KR1C/00030548/4, gdzie własność wpisana jest na rzecz Gminy Libiąż.
W dziale III księgi wieczystej nr KR1C/00051388/7 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane
z innymi nieruchomościami, tj. odpłatne służebności gruntowe polegające na prawie do posadowienia:
na działce nr 1884/519 objętej tą księgą wieczystą oraz na działce nr 5717/34 objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00084301/4, przyłącza sieci kanalizacyjnej w pasie technologicznym o szerokości 1,5 m
i długości 43,5 m (powierzchnia służebności 65,25 m2); na działce nr 1884/519 objętej tą księgą
wieczystą, przyłącza sieci wodociągowej w pasie technologicznym o szerokości 1,5 m i długości 13,5 m
(powierzchnia służebności 20,25 m2), na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych i właścicieli
nieruchomości: składającej się z działek nr: 1884/455 i 1884/439 objętych księgą wieczystą
nr KR1C/00074821/2, składającej się z działek nr: 1884/454 i 1884/438 objętych księgą wieczystą
nr KR1C/00074833/9. Natomiast w dziale III księgi wieczystej nr KR1C/00030548/4 wpisane są
obciążenia dotyczące działek 1884/466 i 1884/467 oraz związane z innymi nieruchomościami, tj.:
1) nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu pasem szerokości 6 m do działki 1884/497 od działki
gminnej nr 1884/489 objętej tą księgą wieczystą, przez działkę nr 1884/431 objętej tą księga wieczystą;
2) służebność gruntowa polegająca na obciążeniu nieruchomości należącej do Gminy Libiąż
stanowiącej działkę nr 1884/425 o powierzchni 681 m2 położonej w Libiążu objętej tą księgą wieczystą
prawem przechodu i przejazdu północno-zachodnią częścią tej działki pasem o szerokości 8 m;
3) służebność przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Libiążu przy ul. 11 listopada (osiedle
Flagówka) oznaczonej geodezyjnie jako m. in. działki nr 1884/8 i 1884/9 polegająca na prawie
przebiegu linii kablowej nN pasem o szerokości 1 m i długości 174 m oraz na prawie całodobowego
dostępu do wskazanej linii kablowej w przypadku konieczności wykonania czynności związanych
z eksploatacją, konserwacją, remontem i usuwaniem awarii na rzecz ENION S. A. z siedzibą
w Krakowie; 4) odpłatna służebność przesyłu po działce nr 1884/468 polegająca na prawie do budowy
przyłącza gazu niskiego ciśnienia przekrój 63 PE - w pasie technologicznym o długości 7 m i szerokości
1 m, przy czym przyłącz gazu przebiega od linii gazociągowej znajdującej się na działce nr 5717/34
w jej północnej części w kierunku północnym do działki nr 1884/465, jak również prawie do
korzystania z tych 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 wejścia i wjazdu sprzętem technicznym na tę
nieruchomość w celu wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych,
konserwacyjnych i mających na celu usunięcie awarii na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu; 5) odpłatna służebność przesyłu po działce nr 1884/453 objętej niniejszą
księgą wieczystą położonej w Libiążu przy Al. Jana Pawła II w pasie technologicznym o długości 5,7 m
i szerokości 1 m polegająca na prawie do posadowienia przyłącza gazu niskiego ciśnienia, jak również
prawie do korzystania z tego urządzenia przesyłowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
wykonywania prawa służebności przesyłu, w tym też prawie do jego eksploatacji, konserwacji,
remontu, modernizacji, wymiany i demontażu, z prawem do każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem
technicznym na tę nieruchomość w celu wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych,
remontowych, konserwacyjnych i mających na celu usunięcie awarii na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 6) odpłatna służebność przesyłu polegająca na
obciążeniu działek gminnych położonych w Libiążu obręb Libiąż Mały oznaczonych nr: 1884/431
i 1884/489 objętych niniejszą księgą wieczystą, przyłączem telekomunikacyjnym wraz z 3 studniami
kablowymi telekomunikacyjnymi o łącznej powierzchni 68 m2, w tym: na działkach nr 1884/431

i 1884/489, objętych niniejszą księga wieczystą, w pasie technologicznym o długości 43,0 m
i szerokości 1,0 m, na działce nr 1884/431 umieszczone zostały 2 studnie telekomunikacyjne; na działce
nr 1884/500, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00073967/0, w pasie technologicznym o długości
23,0 m i szerokości 1,0 m i na działce tej umieszczona została 1 studnia telekomunikacyjna; na działce
nr 1884/485, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00030143/5, w pasie technologicznym o długości 2,0 m
i szerokości 1,0 m, położonych w Libiążu przy ul. 11 listopada, w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego wykonywania prawa służebności przesyłu, w tym też prawie do jej eksploatacji,
konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontażu, z prawem do każdorazowego wejścia
i wjazdu sprzętem technicznym na działki nr 1884/431, 1884/489, 1884/500 i 1884/485 w celu
wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i mających na celu
usunięcie awarii, przy zachowaniu warunków umowy nr AGGN.6853.24.2013.BP z dnia 10 lutego
2015 roku na rzecz VECTRA INVESTMENTS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; 7) odpłatna
służebność przesyłu po działkach: nr 1884/431 o pow. 0,0740 ha i nr: 1884/489 o pow. 0,6493 ha,
polegająca na prawie do: posadowienia na działkach nr 1884/431 i 1884/489 urządzenia linii kablowej
nN - YAKXS 4x240 mm2 w pasie technologicznym o długości 22 m i szerokości 1 m, korzystania
z przeprowadzonych urządzeń przemysłowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania
prawa służebności przesyłu, w tym też prawie do ich eksploatacji, konserwacji, remontu, przebudowy,
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 rzecz
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie; 8) odpłatna służebność przesyłu polegająca na
obciążeniu działki gminnej położonej w Libiążu obręb Libiąż Mały oznaczonej nr 1884/421
o powierzchni 867 m2, objętej niniejszą księgą wieczystą prawem korzystania z sieci wodociągowej
w pasie technologicznym o długości 24,0 m i szerokości 3,0 m, w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego wykonywania prawa służebności przesyłu, w tym też prawie do jej eksploatacji,
konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontażu, z prawem do każdorazowego wejścia
i wjazdu sprzętem technicznym na działkę nr 1884/421 w celu wykonania prac budowlanych,
modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i mających na celu usunięcie awarii na rzecz
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o. z siedzibą w Chrzanowie;
9) odpłatna służebność gruntowa po całej działce nr 1884/63 objętej niniejszą księgą wieczystą,
polegająca na prawie przechodu i przejazdu po części działki nr 1884/63 o powierzchni 0,0100 ha oraz
posadowienia na pozostałej części tej działki, to jest na powierzchni 0,0003 ha części blaszanego
budynku garażowego - na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1868/4, objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00053455/2; 10) odpłatna służebność przesyłu polegającej na prawie do posadowienia na
działce nr 1884/489 urządzeń w postaci podziemnego ciepłociągu o łącznej powierzchni sieci 271,75 m2
oraz trzech komór: KLF6.0, KLF7.0 I KLF8.0, o łącznej powierzchni sieci 21 m 2, korzystania
z przeprowadzonych, a wyżej opisanych urządzeń przesyłowych w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego wykonywania prawa służebności przesyłu, w tym też prawie do ich eksploatacji,
konserwacji, remontu, przebudowy, modernizacji, naprawy, 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 rzecz VEOLIA Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach;
11) służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek stanowiących własność Gminy Libiąż
położonych w Libiążu obręb Libiąż Mały oznaczonych nr: 1884/466 o powierzchni 17 mkw i 1884/467
o powierzchni 19 mkw, objętych niniejszą księgą wieczystą w pasie technologicznym o długości 12,0 m
i szerokości 1,0 m, (łączna powierzchnia służebności wynosi 22,0 m2), polegająca na prawie
umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej - przyłącza wodociągowego o średnicy 40 PE,
w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania prawa służebności gruntowej, w tym też na
prawie do jego eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji, wymiany i demontażu, z prawem do
każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym na działki nr 1884/466 i 1884/467 w celu
wykonania prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i mających na celu
usunięcie awarii przy zachowaniu warunków umowy nr AGGN.6853.23.2017.BP zawartej dnia 20 lipca
2017 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 20 lutego 2018 roku, na rzecz każdoczesnego właściciela
nieruchomości obejmującej działki położone w Libiążu obręb Libiąż Mały oznaczonej nr: 1884/448
i 1884/462 o łącznej powierzchni 213 mkw, objętych księgą wieczystą KR1C/00074999/0. Działy IV
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wolne są od wpisów. Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
Działki nr 1884/449, 1884/450, 1884/466, 1884/467 są niezabudowane i nie mają urządzonego zjazdu
z drogi gminnej ul. Paderewskiego. Przebiega przez nie linia elektroenergetyczna niskiego i średniego
napięcia, sieć gazowa, przyłącz wodociągowy. Nieruchomości mają kształt prostokąta o wymiarach
ok: 15 m x 12 m. W granicy nieruchomości, od strony północnej zlokalizowany jest budynek w stanie
surowym zamkniętym.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania określa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu zatwierdzony
Uchwałą nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 października 2017 r.
(Dz. Urz. Wojew. Małop. z 06.11.2017 poz. 6865). Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomości
położone są na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem 3U. Na terenie 3U dopuszcza się
lokalizację lokali mieszkalnych, dojść i dojazdów, ścieżek pieszych i rowerowych, obiektów małej
architektury, ogródków gastronomicznych, zieleni urządzonej, obiektów infrastruktury technicznej oraz
istnieje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i obiektów handlowych, w tym
obiektów i lokali handlowych o powierzchni użytkowej większej niż 300 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 350,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych 00/100) i ujmuje w sobie należny podatek VAT 23% w kwocie 7 732,11 zł
(słownie: siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 11/100).
Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym w umowie sprzedaży strony
wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu,
przy ul. Działkowej 1, w Sali Narad na I piętrze - pokój 112.
W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do 9 lipca 2018 r. wniosą wadium
w pieniądzu (PLN) w wysokości 6 203,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Libiążu: Bank PEKAO
S.A. 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działek nr 1884/449,
1884/450, 1884/466, 1884/467”. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek
bankowy, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wskazanym jest, aby
dowód wpłaty wadium zawierał: w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, w przypadku osób
prawnych – pełną nazwę firmy, jej siedzibę.
Uczestnikiem przetargu jest osoba, która dokonała wpłaty wadium, a jej dowód tożsamości podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie zawarcia
umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od
jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie
później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym.
W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa
z podpisem notarialnie poświadczonym upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego. 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 ze współmałżonków
wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie
poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w przetargu ze środków pochodzących
ze wspólnego majątku za cenę ustaloną w 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.).
Z dniem 23 maja 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.)
14. Burmistrz Libiąża zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów niezwłocznie
podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
15. Wszelkich informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Libiążu,
w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11, tel. 326249229).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy
ul. Działkowej 1 i na terenie Gminy Libiąż, a także 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.

