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. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 8 sierpnia 2018 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM W DRODZE ZAMIANY
Przedmiotem zbycia w drodze zamiany jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Libiąż,
położona w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb Libiąż Wielki przy ul. Wolności,
oznaczona działkami: nr 3828/28 o pow. 0,0004 ha i użytku ŁV oraz nr 3828/29 o pow.
0,0025 ha i użytku ŁV, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00057408/6. W Dziale III ww. księgi wieczystej wpisane są
ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność gruntowa
polegająca na prawie przejazdu i przechodu po działkach nr 1022 i 1023/1, objętych tą księgą
wieczystą, pasem o szerokości jednego metra biegnącym wzdłuż całych południowych granic
tych działek na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości: - składającej się z działek numer
1024/5 i 1024/6, objętych księgą wieczystą KR1C/00078179/4, - stanowiącej działkę numer
1027/4, objętej księgą wieczystą KR1C/00045949/3, - stanowiącej działkę numer 1027/5, objętej
księgą wieczystą KR1C/00077876/3; odpłatna służebność gruntowa po działkach numer 3828/1,
3828/2, 3828/3, 3828/5, 3828/6, 3828/8, 3828/10, 3828/11, 3828/13, 3828/14, 3828/15, 3828/16,
3828/17, 3828/18, 3828/19, 3828/21, 3828/23, 3828/24 i 3828/26, objętych niniejszą księgą
wieczystą, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem o szerokości 1 metra na długości
435 metrów wzdłuż ich południowej granicy oraz umieszczeniu urządzeń przesyłowych na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek numer 1021/1, 3457, 1021/2,
3456, 1015/1, 1016/1 i 1020/1, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00006909/6. Dział IV księgi
wieczystej wolny jest od wpisów.
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż działki nr 3828/28 i 3828/29 położone są na
terenach oznaczonych symbolem PM - rozwoju funkcji gospodarczych w powiązaniu
z mieszkalnictwem (przedsiębiorstwa rodzinne). Dla ww. działek wydana została decyzja
o warunkach zabudowy dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami
infrastruktury technicznej.
Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie
z art. 15 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Cena nieruchomości wynosi 2 158,65 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem
złotych 65/100) i ujmuje w sobie należny 23% podatek VAT.
W zamian za nieruchomość oznaczoną działkami nr 3828/28 i 3828/29 o łącznej pow.
0,0029 ha Gmina Libiąż nabędzie nieruchomość oznaczoną działką nr 3456/1 o pow. 0,0027 ha,
stanowiącą własność osób fizycznych, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00006909/6, której cena wynosi 1 634,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery złote 00/100). W związku z nierówną wartością
zamienianych nieruchomości właściciele nieruchomości oznaczonej działką nr 3456/1
zobowiązani będą dopłacić Gminie Libiąż kwotę 524,65 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery
złote 65/100) równą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości oznaczonych działkami nr 3828/28 i 3828/29 na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121

z późn. zm.) upływa z dniem 29 sierpnia 2018 r. tj. po 6 tygodniach, od dnia wywieszenia
wykazu.
Wykaz ten wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, przy ul. Działkowej 1,
a także 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 położona jest nieruchomość.

