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WYKAZ
nieruchomosei gruntowej stanowhlcej wlasnosc Gndny

K~dzierzyn-Koile

przeznaczonej do sprzedazy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 201 8 r. poz. 121 z p6in. zm I ) podaje . si~ do publicznej w iadomosci,
ze przeznacza si" do sprzedazy nizej wymienion'l nieruchomosc:

Polozenie
nieruchomosei
obr~b/uJica

OZDaclcnie
ewidencyjne
nieruchomosei

Opis nieruchomosei

Przeznaczenie nieruchomosei
zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego miasta

Cena nieruchomosei
w zlotych
(bez podatku V A T) •

Forma
zbyeia

Tryb zbyeia

Bezprzetargowy - zbyc ie

K"dzierzyn-Kozle
obr"b Klodnica
rejon ul. Mikolaja
Goltberga

dzialka nr 28312, 282/ 1
k. m.3
o powierzchni 0,0285 ha,
uzytek B, RV
Kw nr OPI Kl000526 I611

na poprawienie warunk6w
Nieruchornosc gruntowa,

zabudowana budynkiem
transpo ~ i tqcznosci.

MNU - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
. niskiej i uslug nieuci'l.zli wych

3 1.688,00 zl
w tym cena gruntu:
25.753,00 z..

zagospodarowania
nieruchomosci przyleglej ,
oznaczonej jako dzialka
. nr 2027 i 30918
o pow. 0,11 34 ha, k.m. 3
Kw nr OPI KlOO027613/6

wlasnosc

• do ceny nieruchomosci doliczony zostanie podatek VAT wg stawki procentowej.obowiqzujctcej w dniu sprzedazy nieruchomosci
Niniejszy wykaz podaje si~ do pubJicznej wiadomosei na okres 21 dni.
Osoby, kt6rym w odniesieniu do nieruchomosci gruntowej wymienionej w wykazie przysluguj e roszczenie w jej nabyciu na podstawie ustawy
nieruchomosciami lub odr"bnych przepis6w, winne zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licz'lc od dnia w)!"ieszenia wykazu.

A
[Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Oz. U. z 20 18 r. poz. 650, 1000 i 1089.
Sabina Nowosielska
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WYKAZ
nieruchomosci gruntowej stanowiltcej wi as nose Gminy

K~dzierzyn-Kozle

przeznaczonej do sprzedazy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodaree nieruehomoSciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121 z pM n. zm 4 ) podaje si~ do publieznej wiadomosei,
ze przeznaeza s i~ do sprzedazy nizej wymienion'l. nieruehomosc:

Polozenie
nieruchomosci
obr~b/ulica

K«dzierzyn-Koile
obr«b Klodnica
ul. Stanislawa
Wyspianskiego

Oznaczenie
elvidencyjoe
oieruchomosci

dzialka nr 1634/6 k.m. 9
o powierzchni 0,0732 ha,
uzytek R1Yb
Kw nr OPIKlOOO72860/2

Opis nieruchomosci

Przeznaczenie nieruchomosci
zgodoie z pla nem
zagospodarowania
przestrzeooego miasta

Cena nierucbomosci
w zlotych
(bez podatku V AT) *

Forma
zbycia

Tryb zbycia

I

Nieruchomosc gruntowa

Bezprzetargowy - zbycie

o ksztalcie foremnynl
zblizonym do proslok'l.ta,
niezabudowana, posiada
dOSI«p do drogi
publicznej, nad dzialk'l
przebiega napowietrzna
linia energetyczna

na poprawienie warunk6w
zagospodarowania

MNU - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i uslug nieuci'li: li wych,
w granicy strefy "W"
ochrony archeologicznej

46_800,00 z"

-

nieruchomosci przyleglej ,
oznaczonej jako
dzialka nr 1634/5
o pow. 0,0722 ha, k.m. 9
Kw or OP 1Kl0005985 1/9
--

I
!

wlasnQsc

------

• do ceny nieruchomosci doliczony zostanie podalek YAT wg slawki procentowej obowi'l.zuj'l.cej w dniu sprzedazy nieruchomosci

Niniejszy wykaz podaje si~ do publicznej wiadomosci oa okres 21 dni.
Osoby, kt6rym w odniesieniu do nieruehomosci gruntowej wymienionej w wykazie przysluguje roszezenie w jej nabyeiu na podstawie ustaw y
nieruehomoseiami lub odr~bnyeh przepis6w, winne zlozyc slosowny wniosek w terminie 6 tygodni, liez'l.e od dnia wywieszenia wykazu.
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WYKAZ
nieruchomosci gruntowej stanowillcej wlasnosc Gminy Kl'dzierzyn-Kozle przeznaczonej do sprzedaiy w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 121 z poin. zm. I » podaje sil' do publicznej wiadomosci,
ze przeznacza sil' do sprzedaZy nizej wymienion~ nieruchomosc:

Poloienie
nieruchomosci
obrl'b/ulica

Kl'dzierzyn-Kozle
obrl'b Klodnica
ul. Stanislawa
Wyspiatiskiego

Oznaczenie
ewidencyj ne
nieruchomosci

Opis nieruchomosci

dzialka nr 1635/3 k.m.9
o powierzchni 0,0792 ha,
uzytek RlVa
Kw nr OPIKlOOO72859/2

Nieruchomose gruntowa
o ksztalcie foremnym,
niezabudowana.
nieuzbrojona, posiada
dostl'P do drogi publicznej ,
nad dzialk~ przebiega
napowietrzna Jinia
energetyczna

Przeznaczenie nierucbornosci
zgodnie z plan em
zagospodarowania
przestrzennego miasta

MNU - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i uslug nieuci~zliwych ,
w gran icy strefy "W"
ochrony archeologicznej

Cena nieruchomosci
w zlotych
(bez podatku VAT)'

Forma
zbycia

Tryb zbycia

Bezprzetargowy zbycie
na poprawienie warunk6w
zagospodarowania

50.700,00 zl •

nieruchomosci przyleglej ,
oznaczonej jako dzialka
nr 1635/2
o pow. 0,0808 ha, k.m. 9
Kw nr OP I Kl00057 I 9411

wlasnose

• do ceny nieruchomosci doliczony zostanie podatek V AT wg stawki procentowej obowi~zuj~cej w dniu sprzedazy nieruchomosci
Niniejszy wykaz podaje sil' do puhlicznej wiadomosci na okres 21 dni.
Osoby, ktorym w odniesieniu do nieruchomosci gruntowej wymienionej w wykazie przysluguje roszczenie w jej nabyciu na podstawie ustawy
nieruchomosciami lub odrl'bnych przepisow, winne zioZyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, Iic~c ad dnia wywieszenia wykazu.

I
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 20 18 r. poz. 650, 1000 i 1089.
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WYKAZ
nieruchomosci gruntowej stanowi,!cej wlasnosc Gminy K~dzierzyn-Kozle przeznaczonej do sprzedazy w try hie bezprzetargowym
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z pozn. zm 4 )) podaje si~ do publicznej wiadomosci ,
ie przeznacza sil( do sprzedaiy niiej wymienion'\. nieruchomosc:

Polozenie
nicruchomosci
obr~b/ulica

K"dzierzyn-Koile
obr"b Koile
ul. Raeiborska

.

Oznaczenic
ewidencyjne
nieruchomosci

Opis nieruchornosci

dzialka nr 233411 1 k.m. 14
o powierzehni 0,0137 ha
uiytek Bp
Kw nr OPIKlOO03202515

Nieruchomosc gruntowa
o kszlalcie foremnym,
niezabudowana, nie
posiada dOSI"p
bezposredniego dost"pu
do drogi publieznej

Przeznaczenie nierucbomosci
zgodnie z planem
zagospodarowania
przestrzennego miasta

RP - tcreny produkeji rolnej

Cena nieruchomosci
w zlotych
(bez podatku

T ryb zbycia

F'orma
zbycia

Bezprzetargowy - zbyeie
na poprawienie warunk6w
zagospodarowania
nieruehomosei przyleglcj ,
oznaezonej jako dzialka
nr 2339
o pow. 0,0394 ha, k.m. 14
Kw nr OP I KlOOOOO I 56/9

wlasnose

V AT) •

11.000,00 zl •

--

'

do ceny nieruchomosci doliczony zostanie podatek VAT wg stawki procentowej obowiqzuj'\.cej w dniu sprzedazy nieruchomosci

Niniejszy wykaz podaje si~ do publicznej wiadomosci na okrcs 21 dni.
Osoby, ktorym w odniesieniu do nieruchomosci grunlowej wymienionej w wykazie przysluguje roszczenie w j ej nabyeiu na podstawie ustawy
nieruchomosciami lub odrl(bnyeh przepisow, winne zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licz'\.c od dnia wywieszenia wykazu.

4)

Zmiany lekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 20 18 r. pOZ. 650, 1000 i 1089.
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