BURMISTRZ LIBIĄŻA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
począwszy od dnia 25 lipca 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ SPÓŁKI AKCYJNEJ TAURON WYDOBYCIE
Przedmiotem dzierżawy jest zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 3406
o pow. 0,3546 ha i użytku „K”, położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały, na terenie Zakładu
Górniczego Janina w rejonie ul. Górniczej i Kopalnianej, stanowiąca własność Gminy Libiąż.
Prawo własności do nieruchomości oznaczonej działką nr 3406 wpisane zostało w księdze
wieczystej nr KR1C/00096042/7 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Działy III i IV wolne są od
wpisów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, położona jest w sąsiedztwie rozproszonej
zabudowy przemysłowej i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przebiegają przez nią kable
elektryczne niskiego napięcia, nieczynny kabel elektryczny niskiego napięcia, sieć wodociągowa
oraz linia teletechniczna. Nieruchomość zabudowana jest obiektami kolejowymi stacji
załadunkowej, torem kolei wąskotorowej, torowiskiem suwnicy oraz ogrodzeniem betonowym
stanowiącymi infrastrukturę Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Nakłady poczynione na
przedmiotowej nieruchomości nie są własnością Gminy Libiąż. Dla nieruchomości oznaczonej
działką nr 3406 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast
wydano dla niej decyzję o warunkach zabudowy. W Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
w Libiążu Nr IV/30/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. z późn. zm., nieruchomość położona jest na
terenach przemysłu PW – do sukcesywnej zmiany profilu działalności.
Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron
Wydobycie S.A. na okres jednego roku. Okres dzierżawy może zostać skrócony w przypadku
wcześniejszego zbycia nieruchomości.
Czynsz za okres jednego miesiąca wynosi 2 021,22 zł netto (słownie: dwa tysiące dwadzieścia
jeden złotych 22/100) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Czynsz został
wyliczony wg stawki 0,57 zł/m2, która została ustalona Zarządzeniem nr 0050.550.VII.2018
Burmistrza Libiąża z dnia 16 lipca 2018 r. Czynsz płatny będzie z góry w terminie do 25 dnia
danego miesiąca.
Niniejszy wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,
a także zamieszczono na stronach internetowych tut. urzędu www.libiaz.pl; BIP. Informację
o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego nieruchomość jest położona.

