ZARZĄDZENIE NR 30/19
WÓJTA GMINY JEMIELNICA
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży i użyczenia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204; z 2017 r., poz. 1509; z 2018 r., poz. 2348, poz. 270 oraz z 2019 r., poz. 492) zarządzam, co
następuje:
§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 zostanie wywieszony w terminie od dnia 16 kwietnia do 7 maja
2019 r. tj. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica przy ul. Strzeleckiej 67.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana:
1) na stronie internetowej urzędu: www.jemielnica.pl ;
2) na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Jemielnica: www.bip.jemielnica.pl ;
3) w lokalnej prasie – Tygodniku Strzelec Opolski;
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Jemielnica
Marcin Wycisło
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/19
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
W Y K AZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia

Lp.

Nr ewidencyjny
nieruchomości

1

742/1 km 2
obręb
Piotrówka

2

391/5 km
4 obręb
Centawa

Księga
Wieczysta

OP1S/000
64443/1

OP1S/000
40664/2

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

2107 m2

zabudowana
dwukondygnacyjny
m budynkiem
o powierzchni
użytkowej 231 m2,
kubatura 1380 m3,
i budynkiem
gospodarczym,
użytek Bi -900 m2,
Bp-408 m2
Bz-799 m2

UP1 – tereny usług
publicznych

1024 m2

Niezabudowana,
w otoczeniu
terenów
budownictwa
mieszkaniowousługowego, II linia

MU2- tereny
zabudowy
mieszkaniowousługowej,
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Termin
zagospodarowania

Informacja
o przeznaczeniu
do sprzedaży,
oddaniu
w użytkowanie
wieczyste najem
lub dzierżawę

Okres
umowy

Wysokość
czynszu

zgodnie z umową

użyczenie

10 lat

Biorący do
używania
zobowiązany
jest ponosić
koszty
utrzymania
budynku
takich jak;
ogrzewanie,
energia
elektryczna,
woda,
kanalizacja,
wywóz stałych
odpadów
komunalnych
ubezpieczenie
budynku oraz
podatek od
nieruchomości
,

X

sprzedaż
w trybie
przetargu nieograniczonego

X

X

Cena
sprzedaży
brutto

Ciężary
i ograniczenia,
zobowiązania

Nieruchomość
użytkowana
przez
Stowarzyszenie
Odnowy Wsi
Piotrówka,

40.000 zł

Nieruchomość
wolna od
zobowiązań

Strona 1

zabudowy, działka
nieuzbrojona, bez
dostępu do drogi
publicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje
osobom, które przed 5.12.1990 r. były poprzednimi właścicielami nieruchomości, a wniosek złożą w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wywieszono od
dnia ____________________ do dnia _________________
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