ZARZĄDZENIE NR 645/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
(tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 ze zmianami), w wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Krapkowicach: Nr VI/77/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu lokalu użytkowego i Nr XXI/342/2013 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego, zarządzam co następuje :
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną wymienioną w wykazie
GGR.0050.55.2013 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 stronach internetowych Urzędu.
§ 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 24 grudnia 2013 roku.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
§ 6. Zarządzenie

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Nr GGR.0050.55.2013

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 645/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 30 października 2013 roku

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Lp

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości

Numer
Księgi
Wieczystej

Przeznaczenie
Nieruchomości
I sposób jej
zagospodarowa
nia

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości
w zł.

Forma
sprzedaży

Prawo własności lokalu
użytkowego nr 1
o powierzchni użytkowej 132,28 m2
wraz z przynależną piwnicą nr 03

1

Pietna
ul. Łąkowa 1/1

dz. nr 434/3
k.m. 1
pow.
0,0805 ha

brak aktualnego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

54414

lokal użytkowy dawne
przedszkole z
możliwością zmiany
przeznaczenia na
lokal mieszkalny

o powierzchni użytkowej 7,29 m2

udział 189/1000 części w prawie
własności części wspólnych

104.020,00
w tym udział w działce
6.640,00

Przetarg
ustny
nieograniczony

budynku i prawie własności
działki 434/3 z mapy 1
o powierzchni 0,0805 ha

Id: 24EFB0E6-09FE-43C4-BD6B-A6469301398B. Przyjety

Strona 2

Prawo własności lokalu
użytkowego nr 7 o powierzchni

2

Pietna
ul. Łąkowa 1/1

dz. nr 434/3
k.m. 1
pow.
0,0805 ha

54414

brak aktualnego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

użytkowej 193,07 m2

lokal użytkowy strych z możliwością
zmiany
przeznaczenia na
lokale mieszkalne

udział 261/1000 części w prawie
własności części wspólnych

60.680,00
w tym udział w działce
9.170,00

Przetarg
ustny
nieograniczony

budynku i prawie własności
działki 434/3 z mapy 1
o powierzchni 0,0805 ha

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 stronach internetowych.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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