PREZYDENT MIASTA

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle

Nr 174/GNP/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Wywieszono dnia............................................................................
na okres 21 dni, tj. do dnia……………...................................…...

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
przeznaczonej do oddania w użyczenie 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 2019 r. poz. 506), 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. 2204 z późn. zm.1) podaje się do wiadomości, że
przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 5 lat następująca nieruchomość:

Lp.

1.

Położenie nieruchomości
obręb/ulica

Kędzierzyn-Koźle
obręb Azoty
w rejonie ul. Władysława
Grabskiego i w rejonie
ul. Ignacego Mościckiego

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości

- część działki nr 25/1
klasoużytek Bz, k.m.1,
KW nr OP1K/00045383/6,
powierzchnia użyczenia 2,00 m2,
- część działki nr 10/5
klasoużytek dr, k.m.1,
KW nr OP1K/00045383/6,
powierzchnia użyczenia 3,00 m2,
Łączna powierzchnia użyczenia 5,00 m2

Opis, przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle2 – działki
nr 25/1 i 10/5 położone są na terenie oznaczonym
symbolem MWNU – tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych,
a działka nr 25/1 częściowo także na terenie
oznaczonym symbolem KZ-1 – drogi publiczne klasy
drogi zbiorczej o minimalnej szerokości w liniach
rozgraniczających dla odcinków noworealizowanych
25 m, obie działki w ramach jednostki planistycznej
„L” Azoty Osiedle.
Użyczenie celem umieszczenia tablic pamiątkowych
w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa
osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do
budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”.

Wysokość
opłaty

Termin
wnoszenia
opłat

nie dotyczy

nie dotyczy

Wykaz wywieszono na okres 21 dni
1
2

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 i 492.
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.).
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
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Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)

