
BURMISTRZ PRÓSZKOWA 
         46-060 Prószków 
            ul. Opolska 17 

 
 

Zarządzenie Nr RO.0050.332.2020.KRO 

Burmistrza Prószkowa 

z dnia 12 maja 2020 roku 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej 

do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 

/sprawa RG.6840.2.2020.ZA/ 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

65 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXIII/158/2020 z dnia 6 maja 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej w zw. z uchwałą Rady 

Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 z dnia 6 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, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową wykazaną 

w załączniku stanowiącym 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, zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu oraz podaje się 

informację o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki. 

§ 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.0050.332.2020.KRO z dnia 12 maja 2020 roku 

 
 

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 
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Prószków 

Rynek 30 

B - tereny mieszkaniowe 

154.000,00 zł 
+ obowiązujący 

w dniu sprzedaży 

podatek VAT 

Przetarg 

nieograniczony 

samodzielny lokal użytkowy nr 1u, stanowiący 

odrębną własność, mieszczący się na parterze budynku 

mieszkalno-użytkowego w zabudowie zwartej, 
składający się z 1 pomieszczenia handlowego, 

zaplecza magazynowo- socjalnego oraz WC, o łącznej 

pow. użyt. 41,15 m2 , stolarka okienno-drzwiowa 

drewniana, posadzki cementowe- lastriko, tynk 

wewnętrzny cem.wap., lamperie olejne. Lokal 

wyposażony w instalacje e.e., wod-kan. Nie posiada 

stałego ogrzewania. Z lokalem związany jest udział 

wynoszący 1455/10000 w częściach wspólnych 

budynku i we współwłasności gruntu 

teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oznaczony symbolem 9MW  

------ 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 przez okres 21 dni, tj. od dnia 14.05.2020 r. do dnia 

05.06.2020 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 2020 r. poz. 65 ze zm.) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu tj. z dniem  25.06.2020 r. 
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