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
począwszy od dnia 25 lipca 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 – wieś, obręb Żarki przy ul. Olszynka, oznaczona
działką nr 3667/7 o pow. 0,0038 ha i użytkiem RIVb, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00057704/1. 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 całej działce
numer 3642/21 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00057704/1 na rzecz każdoczesnych
właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę numer 658 objętej księgą wieczystą nr
KR1C/00040465/1; - nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu
i przechodu po całej działce numer 3642/21 objętej tą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnych
właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę numer 661 objętej księgą wieczystą nr
KR1C/00004227/7; - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu
po działce nr 3652 objętej niniejszą księgą wieczystą - w pasie drogi o długości 96 metrów
i szerokości 5 metrów począwszy od ulicy Kaliskiej wzdłuż granicy z działkami numer 519/4,
519/3, 519/1, 518/2 i 518/1 na rzez każdoczesnych właścicieli działki nr 518/1 objętej księgą
wieczystą nr KR1C/00024395/1; - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu
i przechodu po działce nr 3652 objętej tą księgą wieczystą - w pasie drogi o długości 82 m
(osiemdziesiąt dwóch metrów) i szerokości 5 m (pięciu metrów), począwszy od ulicy Kaliskiej
wzdłuż granicy z działkami nr: 519/4, 519/3, 519/1 i 518/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli
nieruchomości stanowiącej działkę nr 518/2 objętej księgą wieczystą kw nr KR1C/00036675/5;
służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu, przechodu i umieszczeniu urządzeń
przesyłowych, pasem o szerokości 15m na długości 2m, na nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Żarki, Gmina Libiąż stanowiącej działkę nr 3642/19 o pow. 0,0085 ha objętej
niniejszą księgą wieczystą, przy czym przebieg tej służebności został zaznaczony na mapie
stanowiącej załącznik umowy ustanowienia służebności gruntowej z dnia 16.05.2018 r., Rep. A
Nr 2003/2018 (k. akt 260) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej
działkę nr 558/3, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00093301/0 oraz ostrzeżenie o niezgodności
treści księgi wieczystej kw nr KR1C/00057704/1 z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko
prawu własności wpisanemu na rzecz: Gminy Libiąż - odnośnie działki nr 3649/1 o pow.
0,0444 ha objętej tą księgą wieczystą oraz inny wpis: odpłatna służebność przesyłu, polegająca
na prawie do: a) posadowienia na działce numer 3642/21 urządzeń: kablowego przyłącza
elektroenergetycznego nn - w pasie technologicznym o długości 56 metrów i szerokości 1 metra;
b) korzystania z przeprowadzonych, a wyżej opisanych urządzeń przesyłowych w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego wykonywania prawa służebności przesyłu, w tym też prawie do
ich eksploatacji, konserwacji, remontu, przebudowy, 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. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od
wpisów.
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż działka nr 3667/7 położona jest na terenach
oznaczonych symbolem 1MU – tereny mieszkaniowo-usługowe do adaptacji, modernizacji
i identyfikacji zabud. w obrębie terenów zainwestowanych.
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 1 171,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt jeden złotych
00/100).
W zamian za nieruchomość oznaczoną działką nr 3667/7 o pow. 0,0038 ha, Gmina Libiąż
nabędzie nieruchomości położone w Żarkach przy ul. Olszynka, stanowiące własność osoby
fizycznej, oznaczone działkami nr: 1470/9 o pow. 0,0003 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00059910/2,
3876/1 o pow. 0,0002 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00022130/2 i 3877/1 o pow. 0,0004 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
KR1C/00059362/5, których cena wynosi 239,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć
złotych 00/100). W związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości właściciel
nieruchomości oznaczonych działkami nr 1470/9, 3876/1 i 3877/1 zobowiązany będzie dopłacić
Gminie Libiąż kwotę 932,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100) równą
różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości oznaczonej działką nr 3667/7 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 5 września 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.

