Nr GN.6840.3.2018.JK

Opole, 2019-07-16

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity :Dz. U. z 2018r., poz.
2204 z późn. zm.) Starosta Opolski, reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarki nieruchomościami, wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY
Położenie
nieruchomości

Nr księgi
wieczystej

obręb:

OP1O/001
30212/4

MOLESTOWI
CE

gmina:
NIEMODLIN

Oznaczenie
nieruchomo
ści
Działka nr
31/5, ark.m.1
o pow.
0,0352 ha.

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Przedmiotem
darowizny jest
nieruchomość
Skarbu
Państwa, ozn. w
operacie
ewidencji
gruntów
użytkiem
„dr”oraz „Bi” –
inne tereny
zabudowane

Dla
nieruchomości
brak
jest
planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, działka
nr 31/5, położona jest na obszarze ozn. symbolem
KDZ1510O –drogi zbiorcze.
Nieruchomość w części stanowi drogę, a w części
nieużytek. Nieruchomość zostanie darowana na
rzecz Gminy Niemodlin w celu umożliwienia
wykonywania przez Gminę Niemodlin jej zadań
własnych, obejmujących sprawy gminnych dróg,
ulic, mostów, placów, organizacji ruchu
drogowego oraz zieleni gminnej i zadrzewień.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z
celem winno nastąpić w terminie 5 lat od dnia
zawarcia umowy darowizny

Forma
zbycia
Darowizna
na rzecz
Gminy
Niemodlin

Wartość
nieruchomości
darowanej
Zgodnie z
operatem
szacunkowym,
wykonanym przez
rzeczoznawcę
majątkowego
wartość działki nr
31/5 o pow.
0.0352 ha została
ustalona na kwotę
6.276,00 zł

Dla osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin do złożenia wniosku
o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa do dnia 28.08.2019r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Opolu - ul. 1 Maja 29, Starostwa Powiatowego w Opolu - Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – Pl. Wolności 7/8, na okres 21 dni, tj. od dnia 17.07.2019r. do dnia 6.08.2019r. 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 Pl. Wolności 7/8, II piętro, pokój nr 236, tel. 77/4412343,
77/4412339.

