
Nr GN.6840.3.2015.AG                                                                                                                        Opole, 2017-08-10 

 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2016r. poz.2147 z póź. zm. ) Starosta 

Opolski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości: 

 
 

WYKAZ    NIERUCHOMOŚCI    SKARBU    PAŃSTWA   PRZEZNACZONEJ    DO   SPRZEDAŻY   W   TRYBIE   BEZPRZETARGOWYM  

NA RZECZ   WŁAŚCICIELI   NIERUCHOMOŚCI   PRZYLEGŁEJ   W   CELU   POPRAWY   WARUNKÓW   JEJ   ZAGOSPODAROWANIA 
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Działka nr 

1165/269 

k.m.3 

pow.  

0,0084 ha 

Przedmiotem sprzedaży 

jest działka  Skarbu 

Państwa, oznaczona w 

ewidencji gruntów i bu-

dynków użytkiem dro-

gowym, granicząca z 

drogą publiczną i przy-

legająca do działki nr 

1039/178 stanowiącej 

własność Leokadii i 

Rudolfa Matysek. Nie 

może być zagospoda-

rowana jako odrębna 

nieruchomość.    

Nieruchomość zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Daniec, zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr 

XXVII/185/2009 z dnia 18 czerwca 

2009r., znajduje się na terenie oznaczo-

nym symbolem: MN2 – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-

gami. Sposób zagospodarowania – wy-

korzystanie dla potrzeb mieszkaniowych 

oraz związanych z zapewnieniem lep-

szego dostępu do drogi publicznej.  

Zbycie 

w drodze  

bezprzetargowej na 

rzecz Leokadii i Ru-

dolfa Matysek - wła-

ścicieli nieruchomo-

ści przyległej, w celu 

poprawy warunków 

jej zagospodarowa-

nia. 

4.800,00 zł 

 +  podatek Vat 

 

Dla osób, o których mowa w art. 34, ust.1, pkt 1 i 2 cytowanej wyżej wymienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin  do  złożenia  

wniosku  o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do dnia 22.09.2017r. 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu - ul. 1 Maja 29, Starostwa Powiatowego w Opolu - Wydziału Gospo-

darki  Nieruchomościami i Rolnictwa – Pl. Wolności 7/8 na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r. a także zamieszcza się na stronach 

internetowych Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl oraz przekazuje się Wojewodzie Opolskiemu w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej 

wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, na terenie którego położona jest nieruchomość.    

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8, pokój 235 

lub 227, tel. 774412339, 774412342.  

http://www.powiatopolski.pl/

