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 29 listopada 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM W DRODZE ZAMIANY
Przedmiotem zbycia w drodze zamiany są nieruchomości stanowiące własność Gminy LibiąŜ,
połoŜone w jednostce ewidencyjnej LibiąŜ – obszar miejski, obręb LibiąŜ przy ul. Księdza
Stanisława Pieli, oznaczone działkami: nr 2619/1 o pow. 0,0357 ha, o uŜytku N, dla której Sąd
Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KR1C/00038288/9 oraz nr 5730/1 o pow. 0,0243 ha, o uŜytku N, dla której Sąd Rejonowy
w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00074179/6.
Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów a nieruchomości wolne są od obciąŜeń
i nie są przedmiotem zobowiązań. Działki są ogrodzone i stanowią tereny zieleni urządzonej
przy Kościele Św. Barbary w LibiąŜu.
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy LibiąŜ działka nr 5730/1 i wschodnia część działki
nr 2619/1 połoŜone są na terenie mieszkaniowo-usługowym 2MU. Pozostała część działki nr
2619/1 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przy
ul. Księdza Stanisława Pieli w LibiąŜu (Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w LibiąŜu
z dnia 27 czerwca 2016 r.) i połoŜona na terenie zieleni izolacyjnej 1Z1.
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 10 518,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście 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 działki nr 2619/1 i 5730/1 Gmina LibiąŜ nabędzie nieruchomość oznaczoną
działkami nr 2656/3 o pow. 0,0159 i 2656/4 o pow. 0,0105 ha, stanowiącą własność osoby
prawnej, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr KR1C/00040905/8, której cena wynosi 8 712,00 zł (słownie: osiem tysięcy
siedemset dwanaście złotych 00/100). W związku z nierówną wartością zamienianych
nieruchomości właściciel nieruchomości oznaczonej działkami nr 2656/3 i 2656/4 zobowiązany
będzie dopłacić Gminie LibiąŜ kwotę 1 806,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześć złotych
00/100) równą róŜnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości oznaczonych działkami nr 2619/1 i 5730/1 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 10 stycznia 2018 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.

