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WYKAZ
nieruchomości stanowiącej wlasność

Gminy Kędzierzyn-Koźle
przeznaczonej do oddania w dzierźawę w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 30 usl. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.'), art. 35 i art. 37 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomośc iami (tekst j ednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późno zm') oraz na podstawie § 7 pkt 2 lit a) i pkt 3 Uchwały Nr VV46/1lRady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 20 II r. w sprawie zasad nabycia, zbyci a i obciążania nieruchom ośc i oraz ich wydzierżawiania lub wynaj mowan ia na czas oznaczony dłu ższy ni ż trzy
lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 7 marca 2013 r. poz. 664, z późn.zm .') oraz na podstawie § I ust. I
Zarządzenia nr 3351GNP/2015Prezydenta Miasta Kędzierzyn·Koźle z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów
stanow i ących własność bądź pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz wprowadzenia opIaty za korzystani e z tych gruntów bez tytułu prawnego', podaje
Się Cło w l3domoScl, Ze przeznaczonalest do oddania w aZlcrzawę w trybie bez przetargowym na oKres 00 .s lat następująca merucnomosc:
Położenie

Lp.

nieruchomości

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania

nieruchomości

nieruchomości

obręb/ulica

- część
Kędzierzyn-Koźle

obręb Koźle

I.

w rejonie
ul. Mjr. Henryka
Sucharskiego

Wysokość

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz katastru
dzi ałki nr

10 I 2/2
RlVb (0,61 18 ha),
RlVa (O, I 750 ha), k.m. 5,
KW nr OPI KlOO03800317,
powierzchnia dzierżawy 0.7868 ha,
powierzchnia ca łkowita I ,2320 ha.
klasoużytek

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle' - działka położona
jest na terenie "oznaczonym symbolem RP - tereny produkcji
rolnej , częściowo na terenie komunikacji kolejowej KK,
w granicy obszaru potencjalnego zagrozenia powodziowego
szczególnie zagrożonego powodzią.
Dzierżawa na cele rolne.

czynszu z tytułu
dzierżawy

Termin
wnoszenia

(netto)

opłat

5000m' x 0,03złlm'
2868m'x 0,02zl/m'
207,36 zł rocznie

do 31.03 każdego
roku

Wykaz wywieszono na okres 21 dOi
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
tekstujedno litego wym ieni onej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 638 oraz z 2017 r. paz 404 i 2761.
4 Zmiana zarządzenia mocą zarządzenia nr 1499/GNP/20 17 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2017 r.
~twierdZOny uchwalą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj.Opolskiego z 2003 r., Nr 50 poz. 1038, z póin.zm.).
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