BURMISTRZ PRÓSZKOWA
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

Zarządzenie Nr RO.0050.575.2021.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 5 lipca 2021 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej
do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
/sprawa RG.6840.8.2021.ZA/
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990
ze zm.) oraz §5 ust. 1 uchwały 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 przetargu nieograniczonego 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.0050.575.2021.KRO z dnia 5 lipca 2021 roku
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do sprzedaży
użytek wg ewidencji gruntów

Powierzchnia działki
Opis nieruchomości

Nr Księgi
Położenie
Wieczystej nieruchomości

Forma
sprzedaży

Bz – tereny mieszkaniowe

OP1O/00096127/0

2.

dz.
1003
mapa 7
Prószków

Cena
nieruchomości

przeznaczenie i sposób zagospodarowania

0,1200 ha
samodzielny lokal mieszkalny nr 2, stanowiący
odrębną własność, położony na parterze budynku
mieszkalnego wielolokalowego nr 3, składający się
z 1 pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej
23,21 m2 oraz pomieszczeń przynależnych
w budynku gospodarczym: komórka o powierzchni
użytkowej 3,92 m2 oraz WC o powierzchni
użytkowej 1,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym
38/1000 w częściach wspólnych budynku
i we współwłasności gruntu

przeznaczenie w planie zagosp. przest.

Prószków,
ul. Kopernika
2-3-4

11MW – teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, w granicach obszaru
zdegradowanego, w strefie rewitalizacji
podobszar I Stare Miasto,

45 000,00 zł
+ obowiązujący
w dniu sprzedaży
podatek VAT

przetarg
nieograniczony

L. p

Nr działki
Nr mapy
Obręb

------

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 przez okres 21 dni, tj. od dnia 14.07.2021 r. do dnia
05.08.2021 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu tj. z dniem 26.08.2021 r.
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