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. 2204) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 19 grudnia 2018 r. do dnia 9 stycznia 2019 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość oznaczona działką nr 1979/102 o pow. 0,0040 ha i użytku
„B”, położona w Libiążu, obręb Libiąż Mały przy ul. Czystej stanowiąca własność Gminy Libiąż.
Prawo własności do nieruchomości oznaczonej działką nr 1979/102 wpisane zostało w księdze
wieczystej nr KR1C/00073790/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Nieruchomość nie jest
przedmiotem zobowiązań oraz wolna jest od obciążeń, poza wpisanymi w dziale III ww. księgi
wieczystej ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z innymi nieruchomościami
tj. 1) służebność przechodu i przejazdu całą działką nr 3047/19 na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości oznaczonych działkami nr 3047/13, 3048/1 objętych księgą wieczystą
nr KR1C/00050375/6 i nr 3047/17 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00050371/8; 2) służebność
przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 3047/19 objętą księgą wieczystą KW 35478, położoną
w Libiążu obręb Libiąż Mały oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez tę działkę kanalizacji
i prądu, wody, gazu i linii telefonicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości
oznaczonych działkami nr 3019/1 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00001947/9, nr 3021/2 objętej
księgą wieczystą nr KR1C/00060707/6 i nr 3047/2 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00051635/4;
3) odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działce nr 4809/5
objętej tą księgą wieczystą - pasem o szerokości 5 m i długości 4 m, a zatem po powierzchni 20 m2
na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 763/5 objętej księgą
wieczystą nr KR1C/00082316/8; 4) odpłatna służebność gruntowa obejmująca prawo przebiegu,
eksploatacji oraz dostępu - przechodu i przejazdu przez część działki nr 5717/31, z której powstała
działka nr 5717/34 objęta niniejszą księgą wieczystą na odcinku 28,00 m2 do działki nr 1691/4
zabudowanej stacją redukcyjno-pomiarową gazu, na rzecz każdoczesnych właścicieli,
użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 1691/4 objętej księga wieczystą
nr KR1C/00058156/1; 5) służebność przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Libiążu
przy ulicy 11 listopada (osiedle Flagówka) oznaczonej geodezyjnie jako m. in. działka nr 5717/31,
z której powstała działka nr 5717/34 objęta niniejszą księgą wieczystą, polegająca na: - prawie
przebiegu linii kablowej nN pasem o szerokości 1 m i długości 174 m zgodnie z załącznikiem
graficznym do powołanej umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A nr 1948/2010 (K. AKT
62-64 przy niniejszej KW); - prawie całodobowego dostępu do wskazanej linii kablowej
w przypadku konieczności wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją,
remontem i usuwaniem awarii na rzecz Enion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; 6) odpłatna
służebność przesyłu po działce nr 5717/34 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; 7) odpłatna służebność przesyłu po działce nr 5717/34 polegająca na
prawie do: - posadowienia na tej nieruchomości kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN
YAKXS 4*240 mm2, w pasie technologicznym o długości 117 m i szerokości 1 m, - korzystania

z przeprowadzonych urządzeń przesyłowych 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 gruntowa
polegająca na prawie do posadowienia: - na działce nr 1884/519 objętej księgą wieczystą
nr KR1C/00051388/7 oraz na działce nr 5717/34 objętej tą księgą wieczystą przyłącza sieci
kanalizacyjnej w pasie technologicznym o szerokości 1,5 m i długości 43,5 m, na rzecz
każdoczesnych użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości: - składającej się z działek
nr: 1884/455 i 1884/439 - objętej księgą wieczystą nr KR1C/00074821/2, - składającej się z działek
nr: 1884/454 i 1884/438 - objętej księgą wieczystą nr KR1C/00074833/9; 9) nieodpłatna służebność
przesyłu polegająca na obciążeniu działki gminnej położonej w Libiążu, obręb Libiąż Mały
oznaczonej numerem 5717/34 o pow. 7 ha 879 m2 objętej niniejszą księgą wieczystą, prawem
korzystania z przyłącza kanalizacji sanitarnej o przekroju 200 PVC w pasie technologicznym
o długości 11,9 m i szerokości 1,0 m, której przebieg został zaznaczony na mapie kolorem
czerwonym (K. AKT 1334) w zakresie niezbędnym, dla prawidłowego wykonywania prawa
służebności przesyłu, w tym też prawie do jej eksploatacji, konserwacji, remontu, modernizacji,
wymiany i demontażu, z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem technicznym na
działkę nr 5717/34 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; 10) służebność gruntowa polegająca
na obciążeniu działki stanowiącej własność gminy Libiąż położonej w Libiążu obręb Libiąż Mały
oznaczonej nr geodezyjnym 5717/34 o pow. 7 ha 879 m2, objętej 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, której przebieg został zaznaczony na załączonej mapie
zasadniczej inwentaryzacji wodociągu kolorem niebieskim (K. AKT 55) 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 działkę nr 5717/34 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 geodezyjnymi: 1884/448 i 1884/462 o łącznej powierzchni 213 mkw, objętych księgą wieczystą
KR1C/00074999/0; 11) służebność przesyłu polegająca na obciążeniu działki położonej w Libiążu
obręb Libiąż Mały oznaczonej nr geodezyjnym 1919/20 o powierzchni 56 m2, objętej niniejszą
księgą wieczystą prawem korzystania z przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 PE w pasie
technologicznym o szerokości 1,0 m i długości 19,9 m (powierzchnia służebności 19,9 m 2), której
przebieg został zaznaczony na mapie kolorem czerwonym (K. AKT 1688) 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 1919/20 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,
12) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działki stanowiącej własność gminy
Libiąż położonej w Libiążu obręb Libiąż Mały oznaczonej nr geodezyjnym 1919/20 o powierzchni
56 mkw, objętej księgą wieczystą KR1C/00073790/8 prawem przejazdu, przechodu i ułożeniu
urządzeń przesyłowych na całej długości i szerokości tej działki na rzecz każdoczesnego właściciela
działek położonych w Libiążu obręb Libiąż Mały oznaczonych nr geodezyjnymi: 5780/1, 5780/2
i 5780/3 o łącznej powierzchni 971 mkw, objętych księgą wieczystą KR1C/00033062/4. Dział
IV wolny jest od wpisów. Działka oznaczona nr 1979/102 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze

przetargu ustnego ograniczonego, ponieważ może uzupełnić i poprawić zagospodarowanie
nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 1979/11, 5359 lub nr 1979/46, 2059 obręb
Libiąż Mały. Nieruchomość położna jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz mieszkaniowo-usługowej i stanowi wąski pas gruntu. Przez działkę nr 1979/102 przebiegają
sieci wodociągowe i przyłącza wodociągowe, po trasie których ustanowiona zostanie nieodpłatna
służebność przesyłu na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z o. o. w Chrzanowie, w tym prawo do właściwego korzystania z urządzeń w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonywania tego prawa, ich eksploatacji, konserwacji, remontu,
modernizacji, wymiany i demontażu, z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu sprzętem
technicznym. Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 1979/102 nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i nie ustalono w drodze decyzji warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Libiąż zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr III/20/2018
z dnia 30 listopada 2018 r., nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej
i usług – MU. Cena nieruchomości wynosi 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych
00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9)
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174,
z późn. zm.). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 30 stycznia 2019 r. tj. po 6 tygodniach od dnia
wywieszenia wykazu.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu i zamieszczony na stronach
internetowych 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 położona jest nieruchomość.

