WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCEJ
SAMODZIELNY LOKAL NIEMIESZKALNY WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021r. poz. 1899/, w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/261/2017
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Zdzieszowicach, Burmistrz Zdzieszowic podaje
do publicznej wiadomości wykaz obejmujący przeznaczony do sprzedaży samodzielny lokal niemieszkalny nr 3 położony w budynku wielolokalowym w Zdzieszowicach
Plac 1 Maja 12, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:

O znaczenie nieru
chom ości wg. księgi
w ieczystej

Dla nieruchomości
gruntowej
zabudowanej
prowadzona jest
księga wieczysta
OP1K/00072323/6
przez Sąd Rejonowy
w KędzierzynieKoźlu

O znaczenie nierucho
m ości wg. katastru
nieruchom ości (ew i
dencji gruntów i bu
dynków) oraz p o 
w ierzchnia nierucho
m ości

Działka ewidencyjna
nr 777,
arkusz mapy: 4,
obręb ewidencyjny:
160505_4.0007,
Zdzieszowice,
powierzchnia działki:
0,0471 ha,
w tym: B - 0,0471 ha.
Jednostka rejestrowa
gruntów: G2379.
Powierzchnia nieru
chomości gruntowej:
0,0471 ha

O pis nieruchom ości
(lokalu przeznaczonego do
sprzedaży)

P ow ierzchnia
lokalu

Lokal niemieszkalny
(użytkowy) nr 3 znajduje się
na pierwszej kondygnacji
(parterze) w budynku
wielolokalowym położonym
w Zdzieszowicach
Plac 1 Maja 12. Lokal składa
się z pomieszczeń
użytkowych: pomieszczenia
sklepu, pomieszczenia
gospodarczego, dwóch
umywalni, magazynu,
dwóch pomieszczeń
biurowych, wc i korytarza.
Do lokalu przynależna jest
jedna piwnica.

Powierzchni użyt
kowej lokalu wraz
z powierzchnią
pomieszczeń
przynależnych
wynosi 90,97 ha,
w tym:
- powierzchnia
pomieszczeń
użytkowych 84,84 m2,
- powierzchnia
pomieszczeń
przynależnych 6,13 m2.

U dział lokalu w nie
ruchom ości wspólnej

P rzeznaczenie nie
ruchom ości i sp o 
sób j e j zagospoda
row ania

Udział lokalu nie
mieszkalnego nr 3
w częściach wspól
nych budynku
w Zdzieszowicach
Plac 1 Maja 12 oraz
w nieruchomości
wspólnej oznaczonej
numerem działki 777
z a.m. 4 w Zdzie
szowicach. wynosi
4542/10000

Nieruchomości w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
oznaczona symbo
lem - M w - tereny
zabudowy mieszka
niowej wieloro
dzinnej.
Nieruchomość za
gospodarowana
jako mieszkalnousługowa.

C ena nierucho
m ości

Inform acja
o p rzezn a 
czeniu do
sprzedaży

107.922,50 zł
(Sprzedaż nie
ruchomości
podlega zwol
nieniu z podat
ku od towarów i
usług na podsta
wie art. 43 ust. 1
pkt 10 i art. 29a
ust. 8 ustawy z
dnia 11 marca
2004 r. o podat
ku od towarów
i usług).

Sprzedaż
lokalu wraz
z przynależ
nym udzia
łem w nie
ruchomości
wspólnej
nastąpi w
trybie prze
targowym.

Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywiesze
nia wykazu. Powyższy wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju A -108 lub pod nr tel. (077) 4064440.
ście Zdzieszowice, sołectwach Gminy Zdzieszowice oraz na stronach internetowych: www.zdzieszowice.pl i www.bip.zdzieszowice.pl

