
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050. 488.2018 

Burmistrza Krzepic z dnia 18 września 2018 roku 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

Burmistrz Krzepic na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 

121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

 

L.p. Nr 

działki 

Pow. 

w ha 

Położenie 

działki 

 

Nr księgi 

wieczystej 

 

Opis nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży 

 

Przeznaczenie nieruchomości  i 

sposób jej zagospodarowania 

Forma sprzedaży Cena 

nieruchomości 

Uwagi 

 

 

 

1 

 

 

 

2468/12 

 

 

 

0,0051 

ha 

 

Krzepice 

Ulica 

Generała 

Fieldorfa-

Nila 

 

 

 

CZ2C/00043259/2 

Nieruchomość położona jest w 

liniach rozgraniczających 

ulicy Generała Fieldorfa-Nila 

i jest zbędna na potrzeby 

urządzenia ulicy Generała 

Fieldorfa-Nila, która jest już 

wybudowana.  

W związku z tym, że nie może 

być zagospodarowana jako 

odrębna nieruchomość jest 

zbywana na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości bezpośrednio 

do niej przylegającej 

 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzepice, 

zatwierdzonym uchwałą nr 

XVII/182/2004 Rady Miejskiej 

w Krzepicach z dnia 16 lutego 

2004 roku ogłoszonym w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 75 z 

dnia 11 sierpnia 2004 roku, poz. 

2223, nieruchomość, znajduje się 

w terenie oznaczonym w planie 

symbolem 2 MNU, dla którego 

ustalono przeznaczenie 

podstawowa: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

sprzedaży 

bezprzetargowej na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej  

numer 2468/8 

 

2.320,00 zł 

plus podatek 

VAT wg stawki 

23% 

Nabywca 

ponosi koszty 

aktu 

notarialnego 

i opłaty 

sądowej 

 

 

 

2 

 

 

 

2468/13 

 

 

 

0,0039 

 

Krzepice 

Ulica 

Generała 

 

 

 

CZ2C/00043259/2 

Nieruchomość położona jest w 

liniach rozgraniczających 

ulicy Generała Fieldorfa-Nila i 

jest zbędna na potrzeby 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzepice, 

zatwierdzonym uchwałą nr 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

sprzedaży 

bezprzetargowej na 

 

1.750,00 zł 

plus podatek 

VAT wg stawki 

Nabywca 

ponosi koszty 

aktu 

notarialnego 



ha Fieldorfa-

Nila 

urządzenia ulicy Generała 

Fieldorfa-Nila, która jest już 

wybudowana.  

W związku z tym, że nie może 

być zagospodarowana jako 

odrębna nieruchomość jest 

zbywana na poprawę 

warunków zagospodarowana 

nieruchomości bezpośrednio 

do niej przylegającej. 

 

XVII/182/2004 Rady Miejskiej 

w Krzepicach z dnia 16 lutego 

2004 roku ogłoszonym w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 75 z 

dnia 11 sierpnia 2004 roku, poz. 

2223, nieruchomość, znajduje się 

w terenie oznaczonym w planie 

symbolem 2 MNU, dla którego 

ustalono przeznaczenie 

podstawowa: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej  

numer 2468/9 

23% i opłaty 

sądowej 

 

 

 

3 

 

 

 

2468/14 

 

 

 

0,0100 

ha 

 

 

Krzepice 

Ulica 

Generała 

Fieldorfa-

Nila 

 

 

 

CZ2C/00043259/2 

Nieruchomość położona jest w 

liniach rozgraniczających 

ulicy Generała Fieldorfa-Nila i 

jest zbędna na potrzeby 

urządzenia ulicy Generała 

Fieldorfa-Nila, która jest już 

wybudowana.  

W związku z tym, że nie może 

być zagospodarowana jako 

odrębna nieruchomość jest 

zbywana na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości bezpośrednio 

do niej przylegającej. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzepice, 

zatwierdzonym uchwałą nr 

XVII/182/2004 Rady Miejskiej 

w Krzepicach z dnia 16 lutego 

2004 roku ogłoszonym w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 75 z 

dnia 11 sierpnia 2004 roku, poz. 

2223, nieruchomość, znajduje się 

w terenie oznaczonym w planie 

symbolem 2 MNU, dla którego 

ustalono przeznaczenie 

podstawowa: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

sprzedaży 

bezprzetargowej na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej  

numer 2468/2 i 

2468/3 

 

4.520,00 zł 

plus podatek 

VAT wg stawki 

23% 

Nabywca 

ponosi koszty 

aktu 

notarialnego 

i opłaty 

sądowej 

• Wykaz wywieszono na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej 

www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl. 

• Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz 

poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich 

spadkobiercom (art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), ustala się  do 31 października 2018 roku. 

• Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 18 września 2018 roku do 9 października 2018 roku. 

 

 

http://www.krzepice.pl/

