
Zarządzenie Nr 143/2011  
Burmistrza Krapkowic 

z dnia 03 października 2011 roku 
 

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy 
 
             Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                               
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. 
U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,   poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity w Dz. U. z  2010 roku Nr 
102, poz. 651 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej  w Krapkowicach 
Nr VIII/90/2011   z  dnia  21 września   2011  roku  w  sprawie  przyznania 
pierwszeństwa w nabywaniu lokali uŜytkowych, z a r z ą d z a m  co nast ępuje : 
 
§1. Przeznaczam do sprzedaŜy w formie bezprzetargowej na rzecz  najemców, 
którym przysługuje  pierwszeństwo w ich nabyciu lokale uŜytkowe wymienione 
w wykazie GGR.0050.27.2011 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  
 
§2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronie 
internetowej Urzędu. 
 
§3.   Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 23 listopada 2011 
roku. 
 
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Gruntami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
§5.   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
                                                                                                   BURMISTRZ 
                                                                        Andrzej Kasiura 
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Nr GGR.0050.27.2011                                                                                                      Załącznik Nr  1  do Zarządzenia Nr 143/2011 
                                                                                                                                                             Burmistrza Krapkowic 
                                                                                                                                                      z dnia 03 października 2011 roku 
 

W   y   k   a   z 
 

lokali  u Ŝytkowych wyznaczonych do sprzeda Ŝy w formie bezprzetargowej na rzecz  najemców,  
którym  przysługuje  pierwsze ństwo w ich nabyciu 

 
 

Lp. 
 

Poło Ŝenie 
nieruchomo ści 

 

 
Oznaczenie 

nieruchomo ści 
 

 
Numer 
Ksi ęgi 

Wieczystej 

 
Przeznaczenie 
Nieruchomo ści 

I sposób jej 
zagospodarowa

nia 

Opis nieruchomo ści 
Cena 

nieruchomo ści 
w zł. 

 
Koszty 

związane 
z przygot. 
dokument.  

w zł 

1 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 1 o powierzchni 

uŜytkowej 15,70 m² 

udział 62/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

8.170,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 810,00 

400,00 

2 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 2 o powierzchni 

uŜytkowej 15,70 m² 

udział 62/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

8.170,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 810,00 

400,00 

3 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 3 o powierzchni 

uŜytkowej 15,70 m² 

udział 62/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

8.170,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 810,00 

400,00 
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4 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

 

GaraŜ nr 4 o powierzchni 

uŜytkowej 15,70 m² 

udział 62/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

8.170,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 810,00 

400,00 

5 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

 

GaraŜ nr 5 o powierzchni 

uŜytkowej 15,00 m² 

udział 59/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

7.810,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 630,00 

400,00 

6 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

 

GaraŜ nr 6 o powierzchni 

uŜytkowej 15,00 m² 

udział 59/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

7.810,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 630,00 

400,00 

7 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 7 o powierzchni 

uŜytkowej 15,00 m² 

udział 59/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

7.810,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 630,00 

400,00 

8 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 8 o powierzchni 

uŜytkowej 15,00 m² 

udział 59/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

7.810,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 630,00 

400,00 



9 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

 

GaraŜ nr 9 o powierzchni 

uŜytkowej 15,00 m² 

udział 59/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

7.810,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 630,00 

400,00 

10 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

 

GaraŜ nr 10 o powierzchni 

uŜytkowej 15,00 m² 

udział 59/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

7.810,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 630,00 

400,00 

11 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 11 o powierzchni 

uŜytkowej 16,00 m² 

udział 63/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

8.330,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 880,00 

400,00 

12 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

 

GaraŜ nr 12 o powierzchni 

uŜytkowej 16,00 m² 

udział 63/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

8.330,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

3. 880,00 

400,00 

13 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 13 o powierzchni 

uŜytkowej 17,40 m² 

udział 68/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

9.060,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

4. 180,00 

400,00 



14 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 14 o powierzchni 

uŜytkowej 17,40 m² 

udział 68/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

9.060,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

4. 180,00 

400,00 

15 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.   
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 15 o powierzchni 

uŜytkowej 17,40 m² 

udział 68/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

9.060,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

4. 180,00 

400,00 

16 Krapkowice 
ul. Limanowskiego 

dz. nr  265/3 
k.m.  5 
pow. 

0,0817 ha 

OP1S/00040129
/St. 

brak aktualnego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

lokale uŜytkowe – 
garaŜe znajdujące się 
w dwóch budynkach 

uŜytkowych 
wielosegmentowych 

GaraŜ nr 16 o powierzchni 

uŜytkowej 17,40 m² 

udział 68/1000 w częściach wspólnych budynków i 

udziałem we współwłasności działki 265/3, 

z mapy 5 o powierzchni 0,0817 ha 

9.060,00 

w tym  udział w 

działce gruntowej 

4. 180,00 

400,00 

 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy   w Krapkowicach    

przy ul. 3 Maja 17  i  21 i na stronie internetowej. 
 
 
 

                                                                                                                    BURMISTRZ 
                                                                                                                  Andrzej Kasiura 
 
 
 


