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Wykaz nieruchomości nr 3/2020

 przeznaczonych do zbycia
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi numer
XLIV/545/2017  z dnia 8 listopada 2017 r., Burmistrz Miasta Czeladź podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

1. Do zbycia przeznacza się niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy
Czeladź, położoną w Czeladzi w pobliżu ul. Stanisława Staszica oznaczoną numerem działki 94/24
arkusz  mapy  19  o  powierzchni  0,3697  ha  zapisaną  w  księdze  wieczystej  numer
KA1B/00017308/4. Symbol użytku z ewidencji gruntów N.

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Opis nieruchomości:

kształt gruntu nieregularny, teren  z niewielkimi skarpami, nie ogrodzony, nie zagospodarowany, nie
urządzony,  porośnięty  trawą,  zachwaszczony,  wymagający  uporządkowania.  Część  północna
działki  znajduje  w  strefie  ochronnej  i  izolacyjnej  napowietrznej  linii  energetycznej  wysokiego
napięcia, przebiegającej poza jej obszarem.
W dziale III  księgi wieczystej numer KA1B/00017308/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe-
służebność przesyłu. 
Dostęp do drogi publicznej, ulicy Stanisława Staszica, zostanie zrealizowany poprzez ustanowienie
służebności  gruntowej przechodu i  przejazdu o łącznej powierzchni 0,0561 ha,  za jednorazową
odpłatnością w wysokości 7.000,00 zł netto (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) po działkach
ewidencyjnych: 94/2, 1/ 2, 94/23, 94/25 arkusz mapy 19 stanowiących własność Gminy Czeladź.
Kwota ta, wraz z obowiązującą stawką podatku VAT, zostanie doliczona do ceny sprzedaży działki
numer  94/24.  Obowiązek  urządzenia  oraz  utrzymania  urządzeń  potrzebnych  do  wykonywania
służebności gruntowej obciąża każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnącej. 
Dla działek numer: 94/2, 1/ 2, prowadzona jest księga wieczysta numer KA1B/00007622/8, dla
działek  numer:  94/24, 94/25 prowadzona jest księga wieczysta numer  KW KA1B/00017308/4.

Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Od strony wschodniej, poza
obszarem  wycenianej  działki,  przebiega  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  wysokiego
napięcia wraz ze strefą ochronną. 

Ponieważ teren działki 94/24 arkusz mapy 19 został oznaczony w ewidencji gruntów jako N (grunt
rolny,  nieużytek)   i  nie  został  objęty  zapisami  MPZP,  nie  została  również  wydana   decyzja  o
warunkach zabudowy, do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362), które stanowią m.in.,  że  Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Prawo pierwokupu
może  być  wykonane  w  terminie  miesiąca  od  dnia  otrzymania  przez  KOWR  odpowiednio
zawiadomienia. Jeżeli w tym czasie KOWR nie zgłosi chęci nabycia działki dojdzie do finalizacji
sprzedaży.

4. Tryb zbycia nieruchomości – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia wynosi: 

470.000,00 złotych (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100)  kwota ta będzie 
stanowić cenę wywoławczą w przetargu. 

Na dzień ogłoszenia wykazu nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 1221 ze zm).
W przypadku, gdy dla sprzedawanej działki wydana zostanie ostateczna decyzji o warunkach 
zabudowy, w dniu spisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, do wylicytowanej ceny 
zostanie doliczony podatek VAT. 



6. Po okresie wywieszenia wykazu nieruchomości, Burmistrz Miasta Czeladź poda do publicznej
wiadomości ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu.

7. Wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia wywieszenia wykazu, tj.
    

od 24 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta ul.  Katowicka  45,  41-250
Czeladź, II piętro oraz publikację na stronie  internetowej Urzędu Miasta Czeladź www.czeladz.pl. 
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w
prasie lokalnej. 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.
34, ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  powinny
złożyć wniosek w tym przedmiocie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu. W przypadku nie złożenia wniosku w podanym terminie roszczenie to wygasa.
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