
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XLVIII/370/2014 Rady Miejskiej w

Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Jasionej  przy ulicy Głównej 16, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy
procentowej  dla  rat  niespłaconej  części  ceny nabycia  lokali,  Burmistrz  Zdzieszowic  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  obejmujący  nieruchomości  lokalowe  stanowiące  własność  Gminy Zdzieszowice,
przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Oznaczenie
nieruchomości wg.
księgi wieczystej 

Oznaczenie
nieruchomości wg.
danych z ewidencji

gruntów i jej
powierzchnia

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w planie

zagospodarowania przestrzennego i sposób jej
zagospodarowania 

Cena w złotych
/obejmuje cenę

lokalu oraz
udziału w

nieruchomości
wspólnej /

Informacja o przeznaczeniu do
sprzedaży

Lokal mieszkalny Nr 1
mieszczący  się  w
budynku  w  Jasionej
przy ul. Głównej 16. 
Dla  nieruchomości
gruntowej  prowadzona
jest  księga  wieczysta
OP1K/00066900/0
przez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu

Obręb Jasiona 
arkusz mapy 1,
działka Nr 654 
o pow. 0,1216 ha, 
w  tym B-0,1216 ha,
jedn. rej. G.2

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze
w  budynku  wielolokalowym  położonym  w
Jasionej przy ul. Głównej 16. Lokal składa się
z  przedpokoju,  wc  z  łazienką,  komórki
gospodarczej, kuchni, pokoju I i pokoju II oraz
przynależnej komórki gospodarczej.
Powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  56,07
m2, a przynależnej komórki gospodarczej 8,64
m2. 
Udział  lokalu  mieszkalnego  nr  1  wraz  z
powierzchnią pomieszczenia przynależnego w
nieruchomości  wspólnej  wynosi  144/1000
części. 

Teren nieruchomość jest objęty dwoma obowiązującymi
planami zagospodarowania przestrzennego: 
W  części  planem  zagospodarowania  przestrzennego
sołectwa Jasiona zatwierdzonym uchwałą Nr XL/274/09
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009r.
gdzie  zlokalizowana  jest  na  terenach:  przeznaczenie
podstawowe:  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna,
wolnostojąca,  bliźniacza,  przeznaczenie  uzupełniające:
a)  zabudowa  garażowa  i  gospodarcza,  b)  zieleń
urządzona,  c)  usługi  nieuciążliwe  realizowane  jako
lokale  wybudowane,  d)  infrastruktura  techniczna  i
komunikacyjna,  w  tym  miejsca  postojowe,  drogi
wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne.
W  części  planem  zagospodarowania  przestrzennego
sołectwa  Oleszka-Żyrowa-Jasiona  zatwierdzonym
uchwałą  Nr  XXXVI/243/97  Rady  Miejskiej  w
Zdzieszowicach  z  dnia  02  kwietnia  1997r.  gdzie
zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej, usług handlu, usług gastronomii

56 404 zł

Sprzedaż  lokalu  mieszkalnego
nastąpi  w  trybie
bezprzetargowym  na  rzecz
jego najemcy z zastosowaniem
85 % bonifikaty od ceny lokalu
oraz możliwością zastosowania
oprocentowania dla rozłożonej
na  raty  niespłaconej  części
ceny  nabycia  lokalu  w
wysokości  ¼  stopy
procentowej  równej  stopie
redyskonta  weksli  stosowanej
przez Narodowy Bank Polski

Lokal mieszkalny Nr 2
mieszczący  się  w
budynku  w  Jasionej
przy ul. Głównej 16.
Dla  nieruchomości
gruntowej  prowadzona
jest  księga  wieczysta
OP1K/00066900/0
przez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu

j.w.

Lokal  mieszkalny  nr  2  znajduje  się  na
pierwszym  piętrze  w  budynku
wielolokalowym  położonym  w  Jasionej  przy
ul.  Głównej  16.  Lokal  składa  się  z
przedpokoju, wc z łazienką,  pokoju I,  pokoju
II,  kuchni  oraz  przynależnej  komórki
gospodarczej. Powierzchnia  użytkowa  lokalu
wynosi  48,00  m2,  a  przynależnej  komórki
gospodarczej  34,96  m2.  Udział  lokalu
mieszkalnego  nr  2  wraz  z  powierzchnią
pomieszczenia  przynależnego  w
nieruchomości  wspólnej  wynosi  184/1000
części.

j.w.
48 286 zł

 
j.w.

Lokal mieszkalny Nr 3
mieszczący  się  w
budynku  w  Jasionej
przy ul. Głównej 16.
Dla  nieruchomości
gruntowej  prowadzona
jest  księga  wieczysta
OP1K/00066900/0
przez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu

j.w.

Lokal  mieszkalny  nr  3  znajduje  się  na
pierwszym  piętrze  w  budynku
wielolokalowym  położonym  w  Jasionej  przy
ul.  Głównej  16.  Lokal  składa  się  z
przedpokoju,  pokoju  z  aneksem  kuchennym,
wc z łazienką,  pomieszczenia  gospodarczego,
pokoju  oraz  przynależnej  komórki
gospodarczej.  Powierzchnia  użytkowa  lokalu
wynosi  43,45  m2,  a  przynależnej  komórki
gospodarczej  8,64  m2.  Udział  lokalu
mieszkalnego  nr  3  wraz  z  powierzchnią
pomieszczenia  przynależnego  w
nieruchomości  wspólnej  wynosi  116/1000
części.

j.w.
39 337 zł

 
j.w.

Lokal mieszkalny Nr 4
mieszczący  się  w
budynku  w  Jasionej
przy ul. Głównej 16.
Dla  nieruchomości
gruntowej  prowadzona
jest  księga  wieczysta
OP1K/00066900/0
przez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu

j.w.

Lokal  mieszkalny  nr  4  znajduje  się  na
pierwszym  piętrze  w  budynku
wielolokalowym  położonym  w  Jasionej  przy
ul.  Głównej  16.  Lokal  składa  się  z
przedpokoju,  wc  z  łazienką,  komórki
gospodarczej, kuchni, pokoju I i pokoju II oraz
przynależnych  dwóch  komórek
gospodarczych. Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi  60,48  m2,  a  przynależnych  dwóch
komórek  gospodarczych  17,20  m2.  Udział
lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z powierzchnią
pomieszczeń  przynależnych  w nieruchomości
wspólnej wynosi 173/1000 części.

j.w.
60 840 zł

 
j.w.

Lokal mieszkalny Nr 5
mieszczący  się  w
budynku  w  Jasionej
przy ul. Głównej 16.
Dla  nieruchomości
gruntowej  prowadzona
jest  księga  wieczysta
OP1K/00066900/0
przez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu

j.w.

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na  parterze
w  budynku  wielolokalowym  położonym  w
Jasionej przy ul. Głównej 16. Lokal składa się
z przedpokoju, wc z łazienką, kuchni, pokoju I,
pokoju  II  i  pokoju  III  oraz  przynależnych
trzech komórek gospodarczych. Powierzchnia
użytkowa  lokalu  wynosi  56,17  m2,  a
przynależnych trzech komórek gospodarczych
15,00  m2.  Udział  lokalu  mieszkalnego  nr  5
wraz  z  powierzchnią  pomieszczeń
przynależnych  w  nieruchomości  wspólnej
wynosi 158/1000 części.

j.w.
56 504 zł

 
j.w.

Lokal mieszkalny Nr 6
mieszczący  się  w
budynku  w  Jasionej
przy ul. Głównej 16.
Dla  nieruchomości
gruntowej  prowadzona
jest  księga  wieczysta
OP1K/00066900/0
przez Sąd Rejonowy w
Kędzierzynie-Koźlu

j.w.

Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na parterze
w  budynku  wielolokalowym  położonym  w
Jasionej przy ul. Głównej 16. Lokal składa się
z   pokoju  I,  pokoju  II,  pokoju  III,  wc  z
łazienką,  kuchni,  pokoju  IV,  pokoju  V  oraz
przynależnej komórki gospodarczej.
Powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  94,10
m2, a przynależnej komórki gospodarczej 7,50
m2.  Udział  lokalu  mieszkalnego  nr  6  wraz  z
powierzchnią pomieszczenia przynależnego w
nieruchomości  wspólnej  wynosi  225/1000
części.

j.w.
94 660 zł

 
j.w.

Osobom i podmiotom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm./ przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Powyższy wniosek należy złożyć Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34. 
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju
A-108 lub pod nr tel. (077) 4064440. 
WYKAZ wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01.07.2014r. do dnia 21.07.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,  na tablicach ogłoszeń Samorządów Osiedli w mieście Zdzieszowice,
sołectw  Gminy  Zdzieszowice  oraz  opublikowany  na  stronach  internetowych:  www.zdzieszowice.pl w  zakładce  Przetargi i  www.bip.zdzieszowice.pl w  zakładce  Ogłoszenia/Przetargi  i  wykazy  dotyczące
nieruchomości . 

http://www.bip.zdzioeszowice.pl/
http://www.zdzieszowice.pl/

