
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 792/, w związku z Uchwałą Nr LI/396/10 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położnych w Żyrowej oraz Uchwałą Nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24  
czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Żyrowej , Burmistrz  Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższe nieruchomości  
gruntowe niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Żyrowa, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym:

Oznaczenie nieruchomości  
wg. księgi wieczystej 

Oznaczenie nierucho-
mości wg. danych ewidencji  

gruntów i budynków i jej  
powierzchnia 

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  

zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości  
wywoławcza w 

złotych

Informacja o  
przeznaczeniu do 

sprzedaży

Nieruchomość jest zapisana 
w księdze wieczystej
OP1K/00060228/3

prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Kędzierzynie-

Koźlu

Nr 297/2,
arkusz mapy 3,
obręb Żyrowa, 

powierzchnia 0,0653 ha, 
w tym RVI-0,0653 ha, 

jedn. rej. G.281

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położna na rogu ulic 
Jagodowej i Bocznej w Żyrowej na 

terenie  osiedla w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej,
Uzbrojenie: woda, kanalizacja 

sanitarna, energia elektryczna, sieć 
gazowa, droga asfaltowa.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/278/2001 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 kwietnia 2001r.) 
oznaczona jest symbolami planu : MN-U

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z jej 
przeznaczeniem określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego

41.437,73 zł

Sprzedaż 
nieruchomości 

nastąpi w trybie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego  

Nieruchomość jest zapisana 
w księdze wieczystej
OP1K/00038676/5

prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Kędzierzynie-

Koźlu

Nr 296/20,
arkusz mapy 3,
obręb Żyrowa, 

powierzchnia 0,0803 ha, 
w tym RVI-0,0803 ha, 

jedn. rej. G.281

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położna przy ulicy 

Jagodowej w Żyrowej na terenie 
osiedla w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej,
Uzbrojenie: woda, kanalizacja 

sanitarna, energia elektryczna, sieć 
gazowa, droga asfaltowa.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/278/2001 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 kwietnia 2001r.) 
oznaczona jest symbolami planu : MN-U

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z jej 
przeznaczeniem określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego

50.917,34 zł

Sprzedaż 
nieruchomości 

nastąpi w trybie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego  

Nieruchomość jest zapisana 
w księdze wieczystej
OP1K/00038676/5

prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Kędzierzynie-

Koźlu

Nr 296/21,
arkusz mapy 3,
obręb Żyrowa, 

powierzchnia 0,0790 ha, 
w tym RVI-0,0790 ha, 

jedn. rej. G.281

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położna przy ulicy 

Jagodowej w Żyrowej na terenie 
osiedla w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej,
Uzbrojenie: woda, kanalizacja 

sanitarna, energia elektryczna, sieć 
gazowa, droga asfaltowa.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/278/2001 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 kwietnia 2001r.) 
oznaczona jest symbolami planu : MN-U

Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z jej 
przeznaczeniem określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego

50.095,70 zł

Sprzedaż 
nieruchomości 

nastąpi w trybie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego  

Osobom fizycznym i  prawnym  wymienionym  w art.  34 ust.  1  pkt  1  i  2  ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j.  Dz.  U.  z  2015r.  poz.  792)  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 przeznaczonych 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 20.07.2015r. do dnia 10.08.2015r. 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. 


