
 
 GGR.0050.27.2019                                                                                                               Załącznik  do Zarządzenia Nr 215/2019 
                                                                                                                                                   Burmistrza Krapkowic                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                              z dnia 18 października 2019 roku 

 
W  y  k  a   z 

nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 

 
Lp. 

 

Położenie  
nieruchomości 

Numer działki 
i karta  mapy 

 
Powierzchnia 

działki               
w ha 

Nr  Księgi 
Wieczystej 

Cena nieruchomości  
w zł 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

w mpzp  
 Sposób jej 

zagospodarowania 

1 

 
Krapkowice 

ul. Aleja 
Lipowa 

 

dz. 327/2   
karta mapy 5 

 
0,0183 

 

 
OP1S/00062058/1 

W dziale III KW wpisano: 
1. Ograniczone prawo rzeczowe: służebność przewodów wysokiego 

napięcia. 
2. Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: 

służebność gruntowa korzystania z torów kolejowych przez działkę 
30/2 z mapy 3, korzystanie z urządzeń, poprzez, które przesyłana jest 
odpowiednio energia cieplna, elektryczna, woda.  

3. Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: 
służebność gruntowa identyczna jak w pkt.2. 

4. Roszczenie GOODMAN POLAND Sp. z  o.o. o zawarcie 
przyrzeczonej umowy sprzedaży w związku z dołączeniem do 
niniejszej KW działki 30/17 z mapy 3. 

5. Roszczenie GOODMAN POLAND Sp. z  o.o. o zawarcie 
przyrzeczonej umowy sprzedaży w związku z dołączeniem do 
niniejszej KW działki 30/14 z mapy 3. 

6. Ograniczone prawo rzeczowe Polskiego Związku Działkowców: prawo 
użytkowania działki 260/3 z mapy 5, obręb Krapkowice. 

7. Ostrzeżenie: wzmianka o przystąpieniu do scalenia i podziału działki 
111 z mapy 5, obręb Krapkowice 

Wymienione w pkt 1-7 prawa, roszczenia i ograniczenia nie dotyczą działki 
327/2 z mapy 5. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. 

 

10.080,00 
+ 23 % podatek 

VAT 

Brak mpzp. 
 

Działka przeznaczona do 
sprzedaży 
 w drodze 

bezprzetargowej dla 
poprawienia warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 
obejmującej działkę nr 

328 karty mapy 5. 

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.             
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 
i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 6 grudnia 2019 roku. 
                                                                    

                                                                      Burmistrz Krapkowic   
 
                                               

                                                            Andrzej Kasiura 


