
Zarządzenie Nr V/81/W/2007 

 

  

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 10 grudnia 2007r. 

w sprawie zbycia nieruchomości.. 

  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),art. 25, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm. /, 

wykonanie uchwał Rady Gminy Nr X/68/2007 z dnia 24 października 2007r. oraz Nr 

XI/77/07r. z dnia 26 listopada 2007r. 

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : 

§ 1 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość określone w wykazie Nr 1 – działkę nr 57/8 z k.m. 

13, położoną w obrębie Radawie i w wykazie Nr 2 -oddaje działkę nr 578/15 z k.m.12 

położoną w Zębowicach w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat z jednoczesną sprzedażą 

usytuowanych na niej budynków.  

§ 2 

Podaje się do publicznej wiadomości wykazy określające warunki sprzedaży 

oraz oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, o której mowa w § 1, 

poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach, oraz 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji 

Publicznej a także gazecie lokalnej. 

2. Wykazy, o których mowa w ust.1, stanowiące integralną część niniejszego 

zarządzenia, które podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy Zębowice oraz na stronie internetowej BIP. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  



Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w 

użytkowanie wieczyste 

  

  

Wykaz Nr 1 do Zarządzenia Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10.12. 2007r 

. 

l.p. określenie dane o nieruchomości 

1. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Kw nr 46444 

działka nr 57/8, k.m. 13 obręb Radawie 

2. Powierzchnia nieruchomości o pow. 0,0065 ha  

3. Opis nieruchomości Grunty rolne zabudowane 

4. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie 

miejscowym i sposób jej zagospodarowania 

Gmina nie posiada aktualnego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy 

„Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zębowice”, przedmiotowa działka stanowi 

obszar zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczony symbolem M2 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - 

6. Cena nieruchomości 

cena gruntu działki – 494,00 zł. 

wypis i wyrys - 120,50 zł 

koszt wyceny - 244,00 zł 

wartość nieruchomości -858,50 zł. 

(brutto) 

 

Wysokość stawek procentowych opłat z 

tytułu użytkowania wieczystego 
- 

8. 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania , 

najmu , lub dzierżawy 

- 

9. Terminy wnoszenia opłat 

  

jednorazowo przed zawarciem 



aktu notarialnego  

10. Zasady aktualizacji opłat - 

11. 

Informacje: 

- o przeznaczeniu do sprzedaży ,  

do oddania w użytkowanie wieczyste ,  

użytkowanie , najem lub dzierżawę , 

-o obciążeniach nieruchomości 

Sprzedaż w drodze przetargu  

Nieruchomość powyższa jest wolna od 

nieujawnionych obciążeń na rzecz osób 

trzecich.  

12. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby ,  

którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 . 

6 tygodni  

Wykaz Nr 2 do Zarządzenia Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowic z dnia 10.12. 2007r.  

. 

l.p. określenie dane o nieruchomości 

1. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Kw nr 46473 

działka nr 578/15, k.m. 12 obręb 

Zębowice 

2. Powierzchnia nieruchomości o pow. 2,3154 ha  

3. Opis nieruchomości 

Oznaczona w ewidencji gruntów ; Ws-

0,1000 ha, Ba- 2,2154 ha 

Przedmiotowa działka po byłym tartaku, 

położona na peryferiach Zębowic przy 

drodze asfaltowej relacji Zębowice- Opole 

jest zabudowana; budynkiem 

administracyjno- socjalnym, i budynkami 

gospodarczymi: bud. warsztatowy, hala 

produkcyjna, kotłownia, komin 

przemysłowy .Uzbrojona w ; sieć elektr., 

wodę i częściowo utwardzona płytami 

betonowymi. Sąsiedztwo: zabudowa 

przemysłowa, trakcja kolejowa, lasy. 



4. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie 

miejscowym i sposób jej zagospodarowania 

Gmina nie posiada aktualnego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy 

„Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zębowice”, przedmiotowa działka stanowi 

obszary produkcyjno- składowe 

oznaczone symbolem P1 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości 
Zostanie określony w ogłoszeniu o 

przetargu. 

6. Cena nieruchomości 

wartość gruntu - 143.555,00 zł  

wartość zabudowań - 56.845,00 zł. 

wartość nieruchomości - 200.400,00 zł. 

koszty jednorazowe 1.218,50zł. 

(netto) 

 

Wysokość stawek procentowych opłat z 

tytułu użytkowania wieczystego 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania 25% 

ceny nieruchomości gruntowej + VAT 

Opłaty roczne 3% + VAT (nieruchomość 

przeznaczona pod usługi) 

8. 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania , 

najmu , lub dzierżawy 

Cena gruntu uzyskana w przetargu 

stanowić będzie podstawę do ustalenia 

wysokości opłat za użytkowanie 

wieczyste. 

9. 

Terminy wnoszenia opłat 

  

  

Pierwsza opłata płatna jednorazowo przed 

zawarciem aktu notarialnego. 

Opłaty roczne płatne do 31marca każdego 

roku przez okres trwania użytkowania 

wieczystego  

10. Zasady aktualizacji opłat 

Opłata roczna może ulec podwyższeniu w 

czasie trwania użytkowania wieczystego 

na skutek zmiany wartości gruntu w 

okresach nie krótszych niż 1 rok. 

   

11. 

Informacje: 

- o przeznaczeniu do sprzedaży ,  

Oddanie w użytkowanie wieczyste w 

drodze przetargu. 

Nieruchomość powyższa jest wolna od 

nieujawnionych obciążeń na rzecz osób 



do oddania w użytkowanie wieczyste ,  

użytkowanie , najem lub dzierżawę , 

-o obciążeniach nieruchomości 

trzecich. 

12. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby ,  

którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 . 

6 tygodni  

 
Wprowadzono: 2007-12-11 08:16:02 przez Waldemar Czaja 

Zatwierdzono: 2007-12-11 08:16:19 przez Waldemar Czaja 

 


