
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 202lr. poz. 1899/, w związku z Uchwałą Nr XLI/331/2022 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej przy ulicy Zdzieszowickiej 33, Burmistrz Zdzieszowic 
podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższą nieruchomość gruntową zabudowaną, przeznaczoną do sprzedaży:

Oznaczenie nieru
chomości wg. 

księgi wieczystej
Oznaczenie nieruchomości 
wg. katastru nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomo

ści
Opis nieruchomości

Przeznaczenie nierucho
mości i sposób jej zago

spodarowania

Cena nierucho
mości

Informacja o 
przeznaczeniu 

do zbycia

Nieruchomość jest 
zapisana w księdze 

wieczystej nr 
OP1K/0003 7449/8 
prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w 

Kędzierzyn i e- 
Koźlu.

- działka ewidencyjna nr 145/2,
arkusz mapy: 3,

obręb ewidencyjny: 160505_5.0004, 
Krępna,

powierzchnia działki: 0,0965 ha, 
w tym: Bi - 0,0965 ha. 

Jednostka rejestrowa gruntów: G514.
- działka ewidencyjna nr 144/2,

arkusz mapy: 3,
obręb ewidencyjny: 160505 5.0004, 

Krępna,
powierzchnia działki: 0,0113 ha, 

w tym: RJVb - 0,0113 ha. 
Jednostka rejestrowa gruntów: G514.

- działka ewidencyjna nr 146/2,
arkusz mapy: 3,

obręb ewidencyjny: 160505 5.0004, 
Krępna,

powierzchnia działki: 0,0101 ha, 
w tym: Br-RIVb - 0,0101 ha. 

Jednostka rejestrowa gruntów: G514.

0,1179 ha

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana budynkiem 

byłego przedszkola 
publicznego w zabudowie 
wolnostojącej przy ulicy 

Zdzieszowickiej 33 w 
Krępnej. Budynek posiada 

dwie kondygnacje 
nadziemne (parter + 
poddasze użytkowe), 

strych oraz jedną 
kondygnację podziemną 

(piwnica wraz z sutereną). 
Nieruchomość posiada 
bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej - drogi 
wojewódzkiej nr 423 .

Nieruchomość 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego oznaczona 

jest symbolami:
- 12 MN - tereny 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

- w części 3KDG- tereny 
dróg publicznych klasy 

głównej (droga • 
wojewódzka).

(działka nr 145/2: 12MN, 
w części 3KDG, 
działka nr 144/2: 12MN, 
działka nr 146/2: 3KDG).

201.476,00 zł

Nieruchomość 
zostanie prze
znaczona do 
sprzedaży w 

trybie przetar
gowym.

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 202lr. poz. 1899) przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywiesze
nia wykazu. Powyższy wniosek należy złożyć w 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, począwszy od dnia 25.07.2022r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, na tablicach ogłoszeń zarządów osiedli w mie
ście Zdzieszowice, sołectwach Gminy Zdzieszowice oraz na stronach internetowych: www.zdzieszowice.pl i www.bip.zdzieszowice.pl . z' "Y
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