Zarządzenie Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120. 80 .2015
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie:

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych
w Żyrowej gmina Zdzieszowice, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do
sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości mija po upływie 6
tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej
Starostwa.
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik

Załącznik do Zarządzenia Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120.80.2015 z dnia 30 września 2015 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Powierzchnia
Oznaczenie nieruchomości według księgi
nieruchomości
Lp.
wieczystej oraz katastru nieruchomości
ha
Żyrowa gmina Zdzieszowice, działka nr
40/2 z k.m. 5, powierzchni 0,0880 ha, KW
OP1K/00066177/2

1

Żyrowa gmina Zdzieszowice, działka nr
460 z k.m. 3, powierzchni 1,0100 ha, KW
OP1K/00032719/7
Żyrowa gmina Zdzieszowice, działka nr
462 z k.m. 3, powierzchni 3,3912 ha, KW
OP1K/00032719/7

0,0880

1,0100

Opis nieruchomości

nieruchomość zabudowana
wpisana do rejestru
zabytków

nieruchomość zabudowana
oraz park
wpisana do rejestru
zabytków

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania
przestrzennego
i sposób jej
zagospodarowania

teren zabudowy
mieszkaniowej i usług

teren zabudowy
mieszkaniowej i usług oraz
zieleni parkowej

cena
nieruchomości
(netto)

37 550,00 zł

274 326,00 zł

Forma zbycia
nieruchomości

bezprzetargowa

bezprzetargowa

3,3912
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