Grodków, dnia 12 maja 2016 r.

Nr GGRII.6846.1.2015.2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie:
- art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ),
- uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
- Obwieszczenia Burmistrza Grodkowa z dnia 12 maja 2016 r. Nr GGR.II.6846.1.2015.2016
w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym;
Burmistrz Grodkowa:
§1
Wykazuje do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminnej
niezabudowanej, stanowiącej:
1.Działka Nr:
- 421/5, a. m 5, rola kl. III b,
2.Powierzchnia działki:
- 0,0061 ha,
3.Kw. Nr:
- OP1N/00038754/9,
4.Położenie:
Grodków ul. Sportowa.
5.Opis nieruchomości:
Działka Nr 421/5 o pow. 0,0061 ha, niezabudowana.
Sąsiedztwo funkcji: - nieuciążliwe, nieruchomość graniczy z nieruchomościami
gruntowymi zabudowanymi o funkcji mieszkalno – użytkowej
i sportowej
Kształt działki: - regularny,
Ukształtowanie terenu: - równy, bez pofałdowań
Dojazd do nieruchomości: - z drogi urządzonej ul. Sportowej
Infrastruktura techniczna:- sieć elektryczna, wodna,
6.Obciążenia.
Nieruchomość wykazana do zbycia w drodze darowizny jest wolna od wszelkich obciążeń
i zobowiązań.
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7.Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z uchwałą Nr XXX/219/98 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lutego 1998 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski; ( Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 18.05.1998 r.), teren
obejmujący działki Nr 421/5 w Grodkowie przy ul. Sportowej, oznaczony jest symbolem:
18 - rezerwa terenu pod budowę szkoły podstawowej oraz liceum. Alternatywnie w/w teren
przeznacza się w całości lub części jako rezerwę ternu pod budowę hali sportowej, usług
ogólnomiejskich, parkingów oraz urządzeń związanych z obroną cywilną.
8.Forma zbycia:
Zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu.
9.Wartość darowizny:
Wartość darowizny określa się na kwotę: - 3 900,00 zł, słownie: trzy tysiące dziewięćset
złotych.
§2
Niniejszy Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie
na okres 21 dni. Ponadto informacja o wywieszeniu tego Wykazu zostanie podana do
publicznej wiadomości w prasie lokalnej Panoramy Powiatu Brzeskiego, oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie
( www.grodkow.pl ) na okres 6 tygodni.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości zgodnie
z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winne złożyć wnioski o jej
nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenie Wykazu nieruchomość zostanie sprzedana w oparciu
o § 1 pkt.8 po uprzednim sporządzeniu Protokółu Rokowań Stron, stanowiący podstawę
zawarcia umowy notarialnej zbycia prawa własności tej nieruchomości w drodze darowizny.
§3
Niniejszy Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 16 maja 2016 r. do
dnia 7 czerwca 2016 r.

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

