
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ 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 zm./, w związku z Uchwałą Nr XLIX/375/2014

Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach  z  dnia  27  maja  2014r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej
budynkiem szaletu miejskiego, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej zabudowanej,  przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargowym, dotyczący sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie
posadowionych
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KW Nr
OP1K/00053273/1
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Właściciel gruntu: 
Skarb Państwa

Użytkownik wie-
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Grunt stanowi własność Skarbu Państwa, użytkowni-
kiem wieczystym gruntu  oraz właścicielem budynku i
budowli  znajdujących  się  na  gruncie  jest  Gmina
Zdzieszowice. Działka gruntu jest oddana w użytko-
wanie wieczyste do dnia 05.12.2089r.  
Nieruchomość  jest  zabudowana  budynkiem  szaletu
miejskiego,  powierzchnia  użytkowa  budynku
47,20m2,,  powierzchnia zabudowy budynku 68,92m2,
kubatura budynku budynku 166,80m3, budynek w za-
budowie wolnostojącej, parterowy, nie podpiwniczony
z dachem płaskim, jednospadowym. Wyposażenie bu-
dynku podstawowe: energia elektryczna, woda, kana-
lizacja sanitarna.  Nieruchomość posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej.  
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Osobom i podmiotom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z 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 21.08.2014r. do dnia 10.09.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach i BIP Gminy Zdzieszowice oraz na tablicach ogłoszeń w mieście Zdzieszowice i sołectwach Gminy Zdzieszowice. 

Zdzieszowice, dnia 21.08.2014


