
 
ZARZĄDZENIE Nr 83/2012

Wójta Gminy Zębowice

z dnia 18 grudnia 2012 roku
 

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 
Radawie - Kosice

Na podstawie art.  30 ust.  1 i  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  
r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 
8 ust. 1 Uchwały Nr XIX/146/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 
roku w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania nieruchomościami ( Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego. z 2009 r. Nr 100 poz. 2328 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba 
Roszuka Wójt Gminy Zębowice z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1

1.    Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę ewid. nr 176/13 
o  pow.  0,0565  ha,  powstałą  z  podziału  działki  nr  124/13  położoną  w  obrębie 
Radawie  -  Kosice,  stanowiącą  własność  Gminy  Zębowice,  objętą 
Kw  OP1L/00045001/6  na  rzecz  Jakuba  Roszuka  właściciela  nieruchomości 
sąsiedniej  stanowiącej  działki  ewid.  nr  107/9,  104/12,  objętą  Kw  46566  na 
poprawienie warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

2.    Działka ewid. nr 176/13 opisana w ust. 1, która stanowi grunt rolny nie może być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość; 

§ 2

1.    Ustala  się  cenę nieruchomości  opisanej  w §  1  w kwocie  948,-  zł.  (słownie: 
dziewięćset czterdzieści osiem zł  

00
/100) na podstawie wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego Ryszarda Wiechę z dnia 14 grudnia  2012 r.

2.    Zobowiązuje się nabywcę działki opisanej w § 1 ust. 1 do pokrycia kosztów:

a)    przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży,

b)   sporządzenia umowy notarialnej.



3.    Zatwierdza się treść wykazu określającego warunki  sprzedaży nieruchomości 
opisanej  w §1  pkt 1 w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

4.    Informację  o  wywieszeniu  Wykazu  nieruchomości  stanowiącej  działkę  ewid. 
nr 176/13 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zamieszcza się:

a)    na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

b)   na stronie internetowej. 

§ 3

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Zębowice przy ul. Murka 2 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Zębowice. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 

 

 

 
 

 



                                                                                          Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2012

                                                                                          Wójta Gminy Zębowice z dnia  18.12.2012 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  

I.    Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.  
651  z  późn.  zm.)  Wójt  Gminy  Zębowice  informuje,  że  przeznacza  do  zbycia 
nieruchomość  położoną  w  miejscowości  Radawie-  Kosice,  objętą  KW 
OP1L/00045001/6. 

1.    oznaczenie  nieruchomości  według  księgi  wieczystej  oraz  katastru 
nieruchomości:

przedmiotem  sprzedaży  jest  nieruchomość  położona  w  obrębie  Radawie, 
oznaczona  jako  działka  ewid.  nr  176/13  o  pow.  0,0565  ha,  która  powstała 
z podziale działki nr 124/13, objęta KW OP1L/00045001/6, stanowiącą własność 
Gminy Zębowice;

 

2.     opis nieruchomości:

działka  ewid.  nr  176/13  położona  jest  w  miejscowości  Radawie  -  Kosice, 
stanowiła drogę wewnętrzną, a po podziale  grunty rolne. 

3.     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla tej 
części          miejscowości Radawie - Kosice Gmina nie posiada aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego posiada natomiast „ Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zębowice” / uchwalone przez 
Radę Gminy Zębowice Uchwałą Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005r., w którym 
wymieniona działka spełnia funkcję:

-działka  numer 176/13  z k.m. 13,  obręb Radawie -położona jest na terenie 
oznaczonym  w  „Studium  ...”  symbolem  –  E1  obszary  węzłowe  systemu 
ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Przeznaczenie obszaru: planowane 
obszary leśne,  w tym wodochronne- wartościowe przyrodniczo,  oraz o funkcji 
gospodarczej (lasy i dolesienia) z dopuszczeniem lokalizacji: urządzeń i obiektów 



gospodarki  leśnej,  urządzeń  obsługi  turystyki  kwalifikowanej.  Zgodnie 
z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość jest użytkowana jako grunty rolne 
/oznaczone symbolem R VI /.

4.      cena nieruchomości:

cena przedmiotowej działki: 948 ,00 zł. 

koszt wyceny :                      615,00 zł.

wypis i wyrys:                       120,00 zł.

Ogółem:                              1683,00 zł (brutto)              

5.       informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

a. działka  ewid.  nr  176/13  o  pow.  0,0565  ha,  położona  w  obrębie  Radawie- 
Kosice, stanowiąca własność Gminy Zębowice, objęta KW OP!L/00045001/6 
przeznaczona  do  zbycia  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  właściciela 
nieruchomości  sąsiedniej  stanowiącą działki  ewid.  nr 107/9 i  104/12 objętą 
KW 46566, na poprawienie warunków zagospodarowania tej nieruchomości,

b. szczegółowe  informacje  w  powyższej  sprawie  można  uzyskać  w  Urzędzie 
Gminy Zębowice pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod 
nr tel. 077/4216076 wew. 32. 

II.    Koszty umowy notarialnej pokrywa nabywca.

III. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni.


