
ZARZĄDZENIE NR 563/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości  wyznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r.  poz. 594 ) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej 
w Krapkowicach nr XX/305/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej i na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową zarządzam, co 
następuje : 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomość  położoną w Kórnicy, wymienioną 
w wykazie GGR.0050.31.2013 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 10 września 2013 roku. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami,  Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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 GGR.0050.31.2013                                                                                                                  Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 563/2013 
                                                                                                                                                   Burmistrza Krapkowic                                                                                                         
                                                                                                                                               z dnia 22 lipca 2013 roku 

 
W  y  k  a   z 

nieruchomości  wyznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu   
 

 
Lp. 

 

Położenie  
nieruchomości 

Numer działki 
i karta  mapy 

 
Powierzchnia 

działki               
w ha 

Nr  Księgi 
Wieczystej 

cena               
w zł 

 
Przeznaczenie nieruchomości 

w mpzp  
 

1 Kórnica 
 

dz. 1095  
z  mapy 4 

0,2070 
 

44775 
brak 

obciążeń 
 

 

46.370,00 zł 
+ 23 % 

podatek VAT 

 Sposób jej zagospodarowania 

 Brak mpzp 

 
Działka rolna z możliwością zabudowy. 

 
Jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży 
działki 1095, z karty mapy 4, w celu 
zapewnienia dojazdu do tej działki zostanie 
ustanowiona służebność przejazdu i przechodu 
na nieruchomości będącej własnością Gminy 
Krapkowice, położonej w Kórnicy, obejmującej 
działkę nr 1081 o pow. 0,1840 ha, z mapy 4, 
dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach 
Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1S/00062070/1, pasem gruntu o szerokości 
3 m  na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości położonej w Kórnicy, 
obejmującej działkę nr 1095 z karty mapy 4, o 
powierzchni 0,2070 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi 
księgę wieczystą nr 44775 za jednorazową 
odpłatnością w wysokości 580,00 zł. 

                     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 oraz opublikowany na stronach internetowych Urzędu. 

 
                                                                         Burmistrz 

                                                  
                                                                      Andrzej Kasiura 

Strona 2Id: 1EF3EF34-5913-46EC-A142-E1C9A4DAE65E. Przyjety
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————




