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WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność

przeznaczonej do oddania w

dzierźawę

Gminy Kędzierzyn-Koźle
w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 8 r. poz. 994, z późno zm. '), art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późno zm2) oraz na podstawie oraz na podstawie § 7 pkt l i 3 Uchwały Nr Vl/46111 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąŹ3nia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas omaczony dłuższy
niż trzy lata lub na czas nieomaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013 r. poz. 664, z późn.zm. 3 ) oraz na podstawie § l ust.
l Zarządzenia nr 335/GNP120l5 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierŹ3wę w trybie
bezprzetargowym gruntów stanowiących własność bądź pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz wprowadzenia opłaty za korzystanie z tych
gruntów bez tytułu prawnego', podaje się do wiadomości, że przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 6 miesięcy następująca
nieruchomość:
Położenie

Lp.

nieruchomości

obręb/ulica

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Opis, przeznaczenie
i sposób zagospodarowania nieruchomości

Wysokość

miesięcznego

czynszu z tytulu

Termin
wnoszen
ia opIat

dzierżawy(netto)*

I.

Kędzierzyn-Koźle
obręb Koźle ,

w rejonie
ul. Leopolda
Staffa - Kadetów

część działki
użytek

nr 1813/15, k.m.S,

Bz,

pow. całkowita - 0,3067 ha,
pow. dzierżawy - 0,1067 ha,
KW OPIKlOO068276/0

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Kędzierzyn-Koźle' działka nr 1813/15 położona jest na terenie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych,
w strefie ochrony układów urbanistycmych.
Dzierżawa z przeznaczeniem na cele składowo-magazynowe.

1067 m' - 0,41 zllm'

• Do czynszu dolicza s ię podatek V AT wg stawki obowiązującej za dany okres rozhczemowy.
'" Wysokość czynszu aktualizowana będzie corocznie o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego.

~~
Wykaz wywieszono na okres 2ł dni
I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 404 i 2761.
<$ Zmiana zarządzenia mocą zarządzenia nr 1499/GNP120 17 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2017 r.
s Zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 1X/98/2003 z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r., Nr 50 poz. l038 z pÓŹl1.zm.)..
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Informacja
o
przeznaczeniu
do dzierżawy

do lO-go

Dzierżawa

każdego

dó 6 miesięcy

miesiąca

