BURMISTRZ LIBIĄśA
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 18 października 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM W DRODZE ZAMIANY
Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy LibiąŜ,
połoŜona w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ – obszar wiejski, obręb śarki przy ul. Struga,
oznaczona działką nr 3671/6 o pow. 0,0122 ha, o uŜytku B. Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla ww. nieruchomości księgę wieczystą nr
KR1C/00073801/9. Działy III i IV wolne są od wpisów a nieruchomość wolna jest od obciąŜeń
i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka jest ogrodzona, ma kształt trójkąta. Jej południową
granicą przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna, wschodnią granicą – napowietrzna linia
elektroenergetyczna nN. Ponadto na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe.
Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy LibiąŜ połoŜona jest na terenie 1MU: tereny
mieszkaniowo-usługowe do adaptacji, modernizacji i intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów
zainwestowanych.
Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie
z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Cena
nieruchomości wynosi 2 196,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych
00/100). Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art.
43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221 z późn. zm.).
W zamian za działkę nr 3671/6 Gmina LibiąŜ nabędzie działkę nr 1874/2 o pow. 0,0068 ha,
stanowiącą własność osoby fizycznej, której cena wynosi 1 224,00 zł (słownie: jeden tysiąc
dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100). W związku z nierówną wartością zamienianych
nieruchomości właściciel działki nr 1874/2 zobowiązany będzie dopłacić Gminie LibiąŜ kwotę
972,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100) równą róŜnicy wartości
zamienianych nieruchomości.
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości oznaczonej działką nr 3671/6 na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
upływa z dniem 29 listopada 2017 r. tj. po 6 tygodniach, od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w LibiąŜu, przy ul. Działkowej 1,
a takŜe 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 połoŜona jest nieruchomość.

