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WYKAZ
nieruchomości

gruntowej

stanowiącej wlasność

Gminy

Kędzierzyn-Koźle

przeznaczonej do

sprzedaży

w trybie przetargu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomośc iami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn . zm1) podaje się do publicznej
wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość:

Polożenie
nieruchomości
obręb/ulica

Kędzierzyn-K oźle
obręb Kłodnica

ul. Elewatorowa

Oznaczenie ewidencyjne
nieruchomości

dzialka nr 1046/7, k.m. 7,
o powierzchni 2,0915 ha,
użvlek Ba
Kw nr OPIKlOO032017/6

Opis

nieruchomości

Nieruch'omość gruntowa
o nieforemnym kształcie ,
niezabudowana, położona
w sąsiedztwie i stniejących
sieci uzbrojenia, posiada
dostęp do drogi publicznej ul. Elewatorowej.

Przeznaczenie nieruchomości
zgodnie
z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta

UW-l tereny usługowowytwórcze - CentrunI Logistyczne,
w granicy obszaru potenCjalnego
zagrożenia powodzIOwego
o umiarkowanym zagrożenIU

Forma zbycia

673.800,00 zl'

Własność

powodzi ą·

-

*

Cena do I przetargu
w zlotvch
(bez podatku VAT)"

---

Do ceny nieruchomości doliczony zo~tanie P?datek VA T wg stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży ni eruchomości.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomośc i gruntowej wymienionej w wykazie przysługuje roszczenie w jej nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomo śc iami lub odrębnych przepi§.ów, winne złożyć stosowny wniosek IV terminie 6 tygodni, lic ząc od dnia wywieszenia ,vykazu.
I fi 1'. ..,('.1 1).. IV _ ~ L/,"l:T /\
IV
ł)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustav,'y zostały,rogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650 .

