
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm./, w związku z Uchwalą Nr XX/150/2016 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach, Burmistrz Zdzieszowic podaje do 
publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższą nieruchomość gruntową, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Oznaczenie nieruchomości 
ivg. księgi wieczystej

Oznaczenie nierucho
mości wg. danych ewidencji gruntów i 

budynków i je j  powierzchnia
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób je j 

zagospodarowania
Cena nieruchomość 

brutto

Informacja o 
przeznaczeniu do 

sprzedaży

Nieruchomość jest zapisana 
w księdze wieczystej 
OP1K/00064641/2 

prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Kędzierzynie- 

Koźlu

Numer działki ewidencyjnej: 350, 
arkusz mapy: 2,

obręb ewidencyjny: 0007 Zdzieszowice, 
powierzchnia działki: 0,0027 ha, 

w tym Ba - 0,0027 ha, 
Jednostka rejestrowa gruntów: G. 1188

Nieruchomość gruntowa, położna przy 
ulicy Kolejowej w Zdzieszowicach, 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
składów i magazynów oraz 

przemysłowych, działka wąska, 
zbliżona kształtem do długiego 

prostokąta.
Na gruncie działki znajdują się nakłady 

nie stanowiące własności Gminy 
Zdzieszowice w postaci części budynki 

magazynu oraz utwardzenia części 
gruntu.

Nieruchomości w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 

(Uchwała Nr LII/419/2002 Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 10 października 
2002r.) oznaczona jest symbolem planu: 

Ps -  tereny składów. maeazvnów oraz 
nieuciążliwego Drzemysłu i rzemiosła

2.214,00 zł 
(cena nie obejmuje 

nakładów
znajdujących się na 

gruncie działki)

Sprzedaż
nieruchomości, bez 

nakładów znajdującycl 
się na gruncie, nastąpi 

w trybie
bezprzetargowym 
na rzecz Gminnej 

Spółdzielni 
„Samopomoc 
Chłopska” 

w Zdzieszowicach.

Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 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 teł. (077) 4064440.
WYKAZ wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2017r. do dnia 06.10.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicach ogłoszeń w mieście Zdzieszowice, sołectwach Gminy 
Zdzieszowice oraz na stronach internetowych www.zdzieszowice.pl i www.biD.zdzieszowice.pl.

http://www.zdzieszowice.pl
http://www.biD.zdzieszowice.pl

