Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 148/GNP/2019
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 8 marca 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle, ..……………………………………………..
Wywieszono dnia............................................................................
na okres 21 dni, tj. do dnia……………...................................…...
WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.1), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 22042 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że przeznaczona jest do
oddania w użyczenie na okres do 1 roku następująca nieruchomość:

Lp.

1.

Położenie nieruchomości
obręb/ulica

Kędzierzyn-Koźle
obręb Koźle
w rejonie ul. Łukasiewicza
i ul. Głównej

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania
nieruchomości

Wysokość
opłaty

Termin
wnoszenia
opłat

- część działki nr 1655
klasoużytek dr, k.m.7,
KW nr OP1K/00035597/6,
powierzchnia użyczenia 0,0752 ha,
powierzchnia działki 0,8631 ha,
- część działki nr 1263/5
klasoużytek dr, k.m.7,
KW nr OP1K/00035597/6,
powierzchnia użyczenia 0,0012 ha,
powierzchnia działki 0,0158 ha.
Łączna powierzchnia użyczenia 0,0764 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle3 - działka
nr 1655 oznaczona jest symbolem KZ-2 – drogi publiczne
klasy drogi zbiorczej o minimalnej szerokości w liniach
rozgraniczających dla odcinków noworealizowanych 20m,
a działka nr 1263/5 położona jest na terenie oznaczonym
symbolem KK – tereny komunikacji kolejowej, obie działki
w granicy obszaru potencjalnego zagrożenia powodziowego
o umiarkowanym zagrożeniu powodzią, w ramach jednostki
planistycznej „A” – Rogi.
Użyczenie na realizację zadania pn. „Przebudowa przejazdu
pod wiaduktem na drodze powiatowej nr 2045 O ul. Główna
w Kędzierzynie-Koźlu”.

nie dotyczy

nie dotyczy

Wykaz wywieszono na okres 21 dni
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r., poz. 270.
3
zatwierdzony uchwałą 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 późn.zm.).
2

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)

