
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 V/44/2015 Rady Miejskiej 
w  Zdzieszowicach  z  dnia  25  lutego  2015r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż  lokalu  użytkowego  położonego  w Zdzieszowicach,  Burmistrz  Zdzieszowic  podaje  do  publicznej  
wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Zdzieszowice, przeznaczony do sprzedaży:

Oznaczenie  
nieruchomości wg.  
księgi wieczystej 

Oznaczenie  
nieruchomości wg.  
danych z ewidencji  

gruntów i jej  
powierzchnia

Opis nieruchomości
Udział lokalu w 
nieruchomości  

wspólnej

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 użytkowy Nr 3 
mieszczący się w 

budynku w 
Zdzieszowicach 
Plac 1 Maja 14

Dla nieruchomości 
gruntowej prowadzona 
jest  księga wieczysta 

OP1K/00051963/1
przez Sąd Rejonowy w 

Kędzierzynie-Koźlu

Obręb Zdzieszowice 
arkusz mapy 4,
działka Nr 776,

o pow. 0,0442 ha, 
rodzaj użytkowania – 

B (tereny 
mieszkaniowe), 
jedn. rej. G.2083.

Lokal użytkowy nr 3 znajduje się na 
parterze w budynku wielolokalowym 

położonym w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 
14. Lokal składa się 13 pomieszczeń: izby 
ekspedycyjnej, komory przyjęć, śluzy, izby 

recepturowej, zmywani, dwóch 
pomieszczeń magazynowych,  archiwum, 

pomieszczenia administracyjnego, 
korytarza, WC, pomieszczenia socjalnego, 

pomieszczenia porządkowego. W/w 
pomieszczenia były wykorzystywane 
uprzednio pod aptekę. Powierzchnia 

użytkowa lokalu wynosi 85,27 m2 . Lokal 
wyposażony w energię elektryczną, wodę, 
kanalizacje sanitarną, co etażowe gazowe, 

klimatyzację dla części pomieszczeń. 

Udział lokalu 
użytkowego nr 3 w 

częściach wspólnych 
budynku w 

Zdzieszowicach
Plac 1 Maja 14 oraz

w nieruchomości 
wspólnej nr 776 a.m. 4 

w  Zdzieszowicach 
wynosi 38/100

Funkcja 
nieruchomości w 

planie 
zagospodarowania 
przestrzennego – 

Mw– tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej

241.742,97 zł

(zawiera w 
sobie podatek 

VAT w 
wysokości 

23%)

Sprzedaż lokalu 
nastąpi w trybie 
przetargowym

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 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 03.06.2015r. do dnia 24.06.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na tablicach ogłoszeń w mieście Zdzieszowice, sołectwach Gminy 
Zdzieszowice oraz na na stronach internetowych www.zdzieszowice.pl i bip.zdzieszowice.pl.  
 


