Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. (61) 28 22 001, fax. (61) 28 22 724
www.ksiaz-wlkp.pl, mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy
Książ Wlkp., przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany pomiędzy Gminą Książ Wlkp.
a Powiatem Śremskim:
Lp.

Nr działki

Obręb

1.
2.
3.
4.

109
124
132/1
9332/3

Zakrzewice
Łącznie

Powierzchnia
w ha
0,0900
0,1100
0,7400
0,2900
1,2300

KW

Cena
nieruchomości

PO1M/00049506/3

347.100,00 zł

§ 1. Działki nr ewid. 109, 124, 132/1 oraz 9332/3 położone są w miejscowości Zakrzewice
w Gminie Książ Wlkp. stanowią drogę. Kształt działek jest regularny, zbliżony do prostokąta
i równoległoboku. Warunki geotechniczne i infrastruktura dobra.
§ 2. Dla powyższych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wlkp., zatwierdzonym Uchwałą Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. Nr VII/33/2019 z dnia 25 marca 2019 r. przedmiotowe działki
przeznaczone są pod komunikację (drogi powiatowe).
§ 3. Zbycie przedmiotowych nieruchomości nastąpi w drodze zamiany pomiędzy Powiatem
Śremskim a Gminą Książ Wlkp., zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Gmina Książ Wlkp.
przeniesie na rzecz Powiatu Śremskiego przysługujące jej prawo własności ww.
nieruchomości, natomiast Powiat Śremski w zamian przeniesie na rzecz Gminy Książ Wlkp.
własność nieruchomości zajętych pod drogi, oznaczonych ewid. nr działek 125, 131, 138, 141,
9332/4 położonych w obrębie geod. Zakrzewice oraz działki 254/5 położonej w obrębie geod.
Gogolewo o łącznej powierzchni 3,172 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr
PO1M/000400980/6, których wartość rynkowa ustalona została na podstawie operatu
szacunkowego na kwotę 915.800,00 zł. Zgodnie z art. 14 ust. 3 przywołanej ustawy,
przedmiotowa zamiana zostanie dokonana bez dopłaty z tytułu różnej wartości zamienianych
nieruchomości.
§ 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na
okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
§ 5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy mogą składać wnioski w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.
§ 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. ul. Stacha
Wichury 11a, pok. nr 11 lub pod nr tel. (61) 28 22 001 wew. 32.
Burmistrz Książa Wlkp.
/-/ Teofil Marciniak

