
ZARZĄDZENIE Nr 84/2012
Wójta Gminy Zębowice
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej 
mienie Gminy Zębowice.

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z  dnia  21  sierpnia  1997  r,  o  gospodarce  nieruchomościami  (  Dz.  U  z  2010  r.  Nr  102, 
poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy  Nr XIX/146/2008 z dnia 20 listopada 2008 
roku  w  sprawie   przyjęcia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami(Dz.  Urz.  Woj. 
Opolskiego z 2009 r. Nr 100, poz. 2328) Wójt Gminy Zębowice

 zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza do sprzedaży  nieruchomość  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik 
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy 
w Zębowicach,  a informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do  wiadomości  w prasie 
lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wykaz nieruchomości gruntowej  niezabudowanej do sprzedaży na własność w drodze 
przetargowej 

 Wykaz  do Zarządzenia Nr 84/ 2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18.12.2012 r.
l.p. określenie dane o nieruchomości

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości

Kw  nr OP1L/00045001/6
działki nr  174/10  k.m. 13, obręb Radawie- 

Kosice
2. Powierzchnia nieruchomości                  o pow. 0,0681 ha 

3. Opis nieruchomości
   
  Nieruchomość   rolna 

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 położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem E1 obszary węzłowe 
systemu ekologicznemu o znaczeniu 
podadlokalnym.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości -

6. Cena nieruchomości
                                                  
cena gruntu działki     –   1 142,00 zł.
wypis i wyrys                -    120,00zł
koszt wyceny                 -    615,00 zł
wartość nieruchomości –  1 877,00 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  przetargowej
      

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 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od  18.12.2012 r.  do 09.01.2013 r.


