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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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r ~ po z. 994 z_późn.zm.'), art. 35 i art. 37
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204' ) oraz na podstawie § 7 pkt 2 lit a) Uchwały
Nr YV46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 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. J ) oraz na podstawie § I ust. I Zarządzenia nr 335/GNP/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę 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 dz,erzawę w trybie bezprzetargoW' Dl na okres do 3 lat następuJąca meruchoDlosc:

Lp.

Położenie nieruchomości
obręb/ulica

Kędzierzyn-Koźle

I.

obręb Kłodnica

w rejonie ul.

Młynarskiej

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości

• część dziaJki nr 2665/1.
kl asoużytek B, k.m.2,
KW nr OPI KlOO038537/9,
powierzchni a dziert.awy 0,0468 ha
powierzchnia całkowita 0, 1359 ha

Wysokość

Opis, przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomoś~i

z

czynszu

tytułu dzierżawy

(netto)*

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzen nego mi asta Kędzierzyn.Koźle s - działka
nr 2665/ 1 oznaczonajesl symbolem UW tereny
usługowo-wytwórc ze, w części KG-I drogi publiczne
klasy drogi giówn ej o minimalnej szerokości w liniach
rozgrani czających dla odcinków noworealizowanych
35 m, w granicy strefy ochrony istniejących
i proj ektowanych wałów przeciwpowodziowych,
w granicy obszaru potencjalnego zagrożenia
powod ziowego o umiarkowanym zagrożneiu powod z ią,
w ramach jednostki plani stycz~ej "D" - Kłodnica.
Dzierżawa na cele rolne.

468 m'x 0,03 zJ/m'
14,04

zł

rocznie·

Zmiany tekstu jednolitego \vym ienioncj ustawy zostały ogłoszone w Dz.. U. z. 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
Zmiany tekstu jednolitego \vymi en ionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 i z 2018 r. poz. 2348.
l Zmiany tekstu jednolitego wym ienionej uchwały zostały ogłos7..0ne w Dz. Urz. Woj . Opolskiego z 2014 r. poz. 638 oraz z 2017 r. poz 404 i 2761.
4 Zmiana zarządzen i a mocą zarządzenia nr I 499/GNP/20 17 Prezydenta Miasta Kędzi erzyn-Koźle z dnia 22 maja 2017 r.
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•- do czynszu dolicza s ię podatek YAT wg stawki obowiązującej za dany okres rozliczeniowy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni
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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 (tekst jednolity Dz. U. z 201 8 r. poz. 994 z późn.zm . '), art. 35 i art. 37
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204' ) oraz na podstawie § 7 pkt 2 lit b) Uchwały
Nr VI/46/ł I Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 201 I r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 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. 3 ) oraz na podstawie § I ust. I Zarządzenia nr 335/GNP/20 15 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 20 I 5 r, w sprawie
ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę 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 GZlerzawę w trybie bezprzetargow m na okres Go oS lat następująca meruchomosc:

Lp.

Połoźenie nieruchomości

obręb/ulica

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Wysokość

Opis, przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomości

czynszu

z tytułu dzierźawy
(netto)*

Termin
wnoszenia
opłat

Zgodn ie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle s - oznaczenie

- dzialka nr 21 17/6,
klasoużytek Bp, k.m. I2,
obręb Koźle
KW nr OPI KlOO032025/5,
rejonie ul. Antoniego Czechowa
Kędzierzyn-Koźle

I.
w

powierzchnia dzier7.llwy 0,0101 ha.

symbolem MWU-l - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług nicuci ążliwych o szczególnej
koncentracji u sług użyteczności publicznej, w granicy strefy
.,W" ochrony archeologicznej, w granicy strefy ..A" śc i s łej
ochrony kon serwatorskiej, częściowo w granicy obszaru
potencjalnego zagrożenia powodziowego o umiarkowanym
zagrożeniu powodzią, w ramach j ednostki planistycznej " B" Koi le, ww. działka znajduje s ię na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków wojeówdztwa opolskiego pod numerem
rejestru 160 z dnia 16.09.1957 r. jako .,miasto w ramach
zalożeń średniowiecznych zamknięte ulicami wokół

/O I m'x 0,20z"m'
20,20 zł rocznie·

Rynku"(...)
Dziertawa na cele rekreacyjne.

' - do czynszu dolicza s ię podatek VAT wg stawki obowiązującej za dany okres rozlIczenIowy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni
I

Zmiany tekstu jednolitego wym ienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20 17 r. poz. 1509 i z 2018 r. poz. 2348.
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