
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr
XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej, Burmistrz Zdzieszowic
podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższe nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Krępna, oznaczone w ewidencji gruntów i
budynków numerami działek: Nr 403, Nr 434, Nr 262, Nr 790, Nr 810 i Nr 831, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym:
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danych z ewidencji

gruntów i jej
powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
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Informacja o
przeznaczeniu
do sprzedaży

KW Nr
OP1K/00034273/2
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 403, arkusz
mapy 4, obręb Krępna,
powierzchnia 0,4570

ha, w tym RIVb-0,2330
ha i RV – 0,2240 ha,

jedn. rej. G.8

Niezabudowana, położna w obszarze do produkcji rolnej wsi Krępna, z
dostępem do drogi publicznej, terenem działki pagórkowaty o kształcie
regularnym,  prostokątnym,  od  strony  północnej  i  południowej
ograniczona  drogami  dojazdowymi,  pozostałymi  bokami  przylega  do
nieruchomości o porównywalnym sposobie zagospodarowania

RP - tereny upraw polo-
wych, w części D - uli-
ce dojazdowe

8.600,00 zł netto
+ podatek 23%
VAT liczony od
2,54 % kwoty

netto tj. 50,24 zł

Sprzedaż
nieruchomości

nastąpi w
trybie

przetargowym

KW Nr
OP1K/00034273/2
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 434, arkusz
mapy 4, obręb Krępna,
powierzchnia 0,2000

ha, w tym RV – 0,2000
ha, jedn. rej. G.8

Niezabudowana, położna w obszarze do produkcji rolnej wsi Krępna, z
dostępem do drogi dojazdowej do gruntów rolnych, teren działki płaski o
kształcie  regularnym,  prostokątnym,  działka  od  strony  północno-
zachodniej graniczy z drogą dojazdową, pozostałymi bokami przylega do
nieruchomości o porównywalnym sposobie zagospodarowania

RP - tereny upraw polo-
wych, w części D - uli-
ce dojazdowe

4.000,00 zł +
podatek 23%

VAT liczony od
1,80 % kwoty

netto tj. 16,56 zł

Sprzedaż
nieruchomości

nastąpi w
trybie

przetargowym

KW Nr
OP1K/00032790/8
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 262, arkusz
mapy 4, obręb Krępna,
powierzchnia 0,2300
ha, w tym ŁIV-0,2300

ha, jedn. rej. G.8

Niezabudowana,  położna  w obszarze  do  produkcji  rolnej  wsi  Krępna,
teren działki płaski, z dostępem do drogi publicznej łączącej miejscowość
Krępna z miejscowością Jasiona, kształt działki regularny, zbliżony do
trójkąta, z jednym bokiem zaokrąglonym, działka w otoczeniu użytków o
porównywalnym sposobie zagospodarowania

RZ - tereny łąk i pa-
stwisk, w części Z - uli-
ce zbiorcze

6.300,00 zł netto
+ podatek 23%
VAT liczony od
29,17 % kwoty
netto tj. 422,67

zł

Sprzedaż
nieruchomości

nastąpi w
trybie

przetargowym

KW Nr
OP1K/00032790/8
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 790, arkusz
mapy 7, obręb Krępna,
powierzchnia 0,1600

ha, w tym ŁIV –
0,1600 ha, jedn. rej.

G.8

Niezabudowana, położna w obszarze do produkcji rolnej wsi Krępna, z
dostępem  do  drogi  publicznej  łączącej  miejscowość  Krępna  z
miejscowością  Jasiona,  teren  działki  płaski  o  kształcie  regularnym,
ograniczony z  dwóch  stron  drogami  dojazdowymi,  dłuższymi  bokami
przylega  do  nieruchomości  o  porównywalnym  sposobie
zagospodarowania

RLp - tereny lasów pro-
jektowanych, w części 
Z - ulice zbiorcze

2.200,00 zł netto
+ podatek 23%
VAT liczony od
5,50 % kwoty

netto tj. 27,83 zł

Sprzedaż
nieruchomości

nastąpi w
trybie

przetargowym

KW Nr
OP1K/00032790/8
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 810, arkusz
mapy 7, obręb Krępna,
powierzchnia 0,0500

ha, w tym ŁIV –
0,0350 ha i ŁVI –

0,0150 ha, jedn. rej.
G.8

Niezabudowana, położna w obszarze do produkcji rolnej wsi Krępna, z
dostępem do drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  teren działki płaski o
kształcie  regularnym, ograniczona z jednej  strony drogą dojazdową,  z
drugiej  strony rowem, dłuższymi bokami przylega do nieruchomości o
porównywalnym sposobie zagospodarowania

RZ - tereny łąk i pa-
stwisk

900,00 zł brutto

Sprzedaż
nieruchomości

nastąpi w
trybie

przetargowym

KW Nr
OP1K/00032790/8
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 831, arkusz
mapy 7, obręb Krępna,
powierzchnia 1,0000

ha, w tym RV – 0,5300
ha i RVI – 0,4700 ha,

jedn. rej. G.8

Niezabudowana, położna w obszarze do produkcji rolnej wsi Krępna, z
dostępem  do  drogi  publicznej  łączącej  miejscowość  Krępna  z
miejscowością  Jasiona,  teren  działki  płaski,  o  kształcie  regularnym
zbliżonym do prostokąta z ze ściętym narożnikiem od strony północno-
wschodniej, ograniczona z jednej strony drogą, z drugiej strony terenem
PKP, z  pozostałych  stron  graniczy z nieruchomościami  gruntowymi  o
porównywalnym  sposobie  zagospodarowania,  na  działce  znajdują  się
pojedyncze egzemplarze samosiejek drzew i krzewów. 

w części Rp = tereny 
upraw polowych, w 
części Z - ulice zbior-
cze, w części poza opra-
cowaniem planu miej-
scowego

9.600,00 zł netto
+ podatek 23%
VAT liczony od
7,29 % kwoty
netto tj. 160,96

zł

Sprzedaż
nieruchomości

nastąpi w
trybie

przetargowym

Osobom i podmiotom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych 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 10.10.2013r. do dnia 30.10.2013r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicach
ogłoszeń w mieście Zdzieszowice oraz sołectwach Gminy Zdzieszowice. 


