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 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.
od dnia 13 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r.
WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone jest prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb Libiąż
Wielki przy ul. Wolności
oznaczonych
L.p.

1
2

wg katastru nieruchomości
1550/115 o pow. 0,2036 ha z udziałem 1/12 cz. w dz.
1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha
1550/116 o pow. 0,1936 ha z udziałem 1/12 cz. w dz.
1550/112 o pow. 0,0929 ha i 1550/91 o pow. 0,1108 ha

wg księgi wieczystej
Sądu Rejonowego
w Chrzanowie
KR1C/00057734/0
KR1C/00080785/2
KR1C/00057734/0
KR1C/00080785/2

Cena
nieruchomości
67 827,12 zł
64 752,12 zł

Cena nieruchomości ujmuje w sobie należny podatek 23% VAT

Nieruchomości 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. Nieruchomości
oznaczone działkami nr 1550/115 i 1550/116 wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem
zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej KR1C/00057734/0 wolne są od wpisów. W dziale
III księgi wieczystej 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. Ponadto wpisane jest ostrzeżenie
o wszczęciu egzekucji z udziału należącego do Dariusza Filka wynoszącego łącznie 3/6 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą na wniosek
wierzyciela Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Chrzanowskiego w sprawie o sygn.
akt Km 1829/18, na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Chrzanowie I Wydział
Cywilny z dnia 5 lipca 2018 roku sygn. akt I Nc 1205/18. W dziale IV ww. księgi wieczystej
wpisana jest hipoteka przymusowa w wysokości 2 485 131,00 zł z tytułu należności głównej za
zaległości pieniężne podatku od towarów i usług na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego
Kraków-Prądnik obciążający udział wynoszący łącznie 3/6 części w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości należący do Dariusza Filka. 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.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w stawce procentowej 3% - za
pozostałe nieruchomości gruntowe, wnosi się do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłata roczna za 2019 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 wynosi 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 wynosi 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 mają użytek dr i 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 o użytku RVI są nieuzbrojone. Ich teren jest płaski, zadrzewiony
(przewaga drzew iglastych). W sąsiedztwie przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV, które
mogą ograniczyć możliwość zagospodarowania południowo-wschodniego narożnika działki
nr 1550/116. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Libiąż” działki nr 1550/115, 1550/116 i 1550/112 położone są na terenie oznaczonym symbolem
PU – obszary działalności produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, natomiast działka
nr 1550/91 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – obszary zabudowy
mieszkaniowej, w tym zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 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.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa
z dniem 24 kwietnia 2019 r. tj. po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie tut. urzędu, zamieszczono na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Libiążu www.libiaz.pl, BIP, a 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.

