
ZARZĄDZENIE NR 181/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu  ograniczonego

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 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) w wykonaniu uchwały 
Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr VIII/80/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie  wyrażenia  zgody  na  
sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej zarządzam  co następuje :

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną wymienioną w wykazie GGR.0050.41.2015 
stanowiącym załącznik Nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: AD66A057-4A67-43FE-8993-2C2D314BC4A1. Przyjęty Strona 1



Nr GGR.0050.41.2015                                                                                                      Załącznik Nr  1  do Zarządzenia Nr 181/2015 
                                                                                                                                                             Burmistrza Krapkowic 
                                                                                                                                                        z dnia 24 lipca 2015 roku 

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

               

 
Lp 

 
Położenie 

nieruchomości 
 

 
Oznaczenie 
nieruchomo- 

ści 
 

 
Powierz-

chnia 
w ha 

 
Numer 
Księgi 

Wieczy- 
stej 

 
Przeznaczenie 
Nieruchomości/ 

Sposób jej 
zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości 

w zł. 

 
Forma sprzedaży 

1 Krapkowice 
ul. Piastowska 

 
 

dz. nr 100/3 
karta mapy 

13 
 

0,0045 OP1S/00062058/1 
 

Nieruchomość w Dziale III KW 
obciążona: 

  
1. służebnością przewodów 

wysokiego napięcia, 
2. służebnością gruntową 

korzystania z torów 
kolejowych przez działkę nr 
30/2 z mapy 3 poprzez 
korzystanie z urządzeń 
poprzez, które  przesyłana  
jest energia cieplna, 
elektryczna, woda lub ścieki 
oraz korzystania  z torów 
kolejowych i innych urządzeń 

3. roszczeniem o zawarcie 
przyrzeczonej umowy 
sprzedaży na warunkach 
określonych e akcie not. Z 
26.08.2011 r. rep A 
4806/2011 przedwstępnej 
umowy sprzedaży dotyczy 
działki 30/17 z mapy 3 obręb 
Krapkowice 
 

Brak innych obciążeń i zobowiązań 
wobec osób trzecich. 

 

brak miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego  

 
 działka na 

powiększenie działek 
przyległych  

3.600,00 

+ 23 % 

podatek VAT 

Przetarg ustny 
ograniczony dla 

właścicieli działek 
sąsiednich o nr 70 
z kart mapy 13, nr 
69 z karty mapy 
13, 67/7 z karty 

mapy 13, nr 68/3 z 
karty mapy 13 i nr 
66/1 z karty mapy 

13 obręb 
Krapkowice 
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dz. nr 66/2 
karta mapy 

13 
 

0,0150 OP1S/00030597/8 
wolna 

od 
obciążeń i zobowiązań wobec 

osób trzecich 

brak miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego  

 
 działka na 

powiększenie działek 
przyległych  

12.000,00 

+ 23 % 

podatek VAT 

dz. nr 68/2 
karta mapy 

13 
 

0,0140 OP1S/00030597/8 
wolna 

od 
obciążeń i zobowiązań wobec 

osób trzecich 

brak miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego  

 
 działka na 

powiększenie działek 
przyległych  

11.200,00 

+ 23 % 

podatek VAT 

 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 
i 2 upływa z dniem 15 września 2015 roku. 
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 Krapkowic   

 
                                               

                                                                   Andrzej Kasiura 
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