
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr
XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej, Burmistrz Zdzieszowic
podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynkow jako działka nr 139, arkusz mapy 3, w
Krępnej, stanowiącą własność Gminy Zdzieszowice, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym:
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KW Nr
OP1K/00034273/2
prowadzona przez
Sąd Rejonowy w

Kędzierzynie-
Koźlu

Działka nr 139, arkusz
mapy 3, obręb Krępna,
o powierzchni 0,0560
ha, w tym RV-0,0250

ha i B-RV – 0,0310 ha,
jedn. rej. G.8

Lokalizacja  -  ulica  Jasiońska  3  Krępna,  zabudowana  budynkiem
mieszkalnym  wraz  z  częścią  gospodarczą,  budynek  parterowy  z
poddaszem  częściowo-użytkowym,  niepodpiwniczony,  dach  o
konstrukcji  drewnianej  kryty  dachówką  z  obróbkami  blacharskimi.
Budynek zrealizowany w technologii  tradycyjnej,  na parterze budynku
znajdują  się  dwa  pokoje,  kuchnia,  spiżarka,  przedpokój  z  klatką
schodową, a także chlew i stodołą, na poddaszu znajduje się pokój, klatka
schodowa i strych. Powierzchnia użytkowa budynku 84,55 m2, budynek
nie użytkowany od kilkunastu lat, stan techniczny zły. Część gospodarcza
w  zabudowie  zwartej  z  budynkiem  mieszkalnym,  zrealizowana  w
technologii  tradycyjnej murowanej z cegły,  znacznie zużyta.  Działka o
kształcie  regularnym,  zbliżonym  do  trójkąta,  częściowo  ogrodzona,
graniczy  z  ulicą  Jasiońską,  od  strony  północnej  z  nieruchomościami
niezabudowanymi z pozostałych stron z zabudowanymi, z bezpośrednim
wjazdem i dojściem z ulicy Jasiońskiej, położona w centralnej części wsi
Krępna,  teren  uzbrojony  -  woda,  energia   elektryczna,  kanalizacja
sanitarna i droga asfaltowa. 

MN, UH, UG - tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny
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- ulice zbiorcze

70.000,00 zł 
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Osobom i podmiotom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. 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 1.10.2013r. do dnia 21.10.2013r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w mieście Zdzieszowice oraz
sołectwach Gminy Zdzieszowice. 


