ZARZĄDZENIE Nr 1628/GNP/2017
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
składającej się z działki nr 1034/5 k.m. 5 będącej własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na nieruchomość składającą się
z działki nr 1028/4 k.m. 5, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych
w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Powstańców, ustalenia ceny oraz
zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.2) oraz na postawie § 1 w związku z § 4 pkt 1 oraz § 5 pkt 4 Uchwały Rady Miasta
nr VI/46/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2013 r. poz. 664 z późn. zm.3) zarządzam, co następuje:
§1. W wykazie – załączniku do Zarządzenia Nr 1575/GNP/2017 Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości składającej się z działki nr 1034/5 k.m. 5 będącej własnością Gminy
Kędzierzyn-Koźle we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na nieruchomość
składającą się z działki nr 1028/4 k.m. 5, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle,
położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Powstańców, ustalenia
ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu, w tabeli usuwa się w całości szóstą kolumnę –
cenę nieruchomości z 23% podatkiem VAT w zł.
§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 1575/GNP/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej
się z działki nr 1034/5 k.m. 5 będącej własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle we
współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na nieruchomość składającą się z działki
nr 1028/4 k.m. 5, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych
w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Powstańców, ustalenia ceny oraz
zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, który
informację o realizacji niniejszego zarządzenia złoży w trybie określonym w 41 ust. 15
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
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zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
oraz z 2017 r. poz. 1948, poz. 730 i poz. 935.
zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz
z 2017 r. poz. 624 i poz. 820.
zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r.
poz. 638.
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§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Tekst zarządzenia sporządzono w 2 egzemplarzach.
3. Zarządzenie podlega udostępnieniu na stronie podmiotowej Urzędu Miasta KędzierzynKoźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)
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