BURMISTRZ PRÓSZKOWA
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Zarządzenie Nr RO.0050.127.2019.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506/ oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm./ oraz uchwały
Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 06 października 2014 roku w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz
ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje:

§1
Przeznaczam nieruchomość gruntową do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkownika wieczystego, wykazaną w załączniku stanowiącymi integralną część niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości
na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na
stronach internetowych urzędu.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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BURMISTRZ PRÓSZKOWA
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa
Nr RO.0050.127.2019.KRO z dnia 12 czerwca 2019 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz użytkownika wieczystego

Nr działki
Nr mapy
Obręb

Opis nieruchomości

Położenie
nieruchomości

Nieruchomość położona jest w centralnej
części wsi Górki przy głównej trasie
drogowej, otoczenie działki stanowią tereny
zabudowane mieszkaniowe i usługowe.
Nieruchomość pozostaje w zasięgu sieci
uzbrojenia terenu w energię elektryczną,
wodę i kanalizację, dojazd dogodny.

OP1O/00038118/0

dz.1144/234
mapa 4
Górki

Cena nieruchomości

Forma
sprzedaży

- wartość prawa własności
gruntu wynosi 86.876,00 zł,
- wartość prawa użytkowania
wieczystego gruntu wynosi
51.335,00 zł
Cena nieruchomości gruntowej
po zaliczeniu kwoty równej
wartości prawa użytkowania
wieczystego wynosi 35.541,00 zł

przeznaczenie i sposób
zagospodarowania

0,0925 ha

1.

przeznaczenie w planie zagosp.
przest.

bezprzetargowa

L. p

użytek wg ewidencji gruntów
Nr Księgi
Wieczystej

Powierzchnia

B - tereny mieszkaniowe
Górki
ul. Opolska 22

4U - teren zabudowy usługowej

z celem na jaki nieruchomość została
oddana w użytkowanie wieczyste

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 przez okres 21 dni, tj. od dnia …… czerwca
2019 r. do dnia ….. lipca 2019 r.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu tj. do
dnia …………2019 r.
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