
  

UCHWAŁA NR 574/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 06 września 2016 r. 

 
w sprawie warunków VII przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy 

ul. Piastowskiej 40-42, opisanej w operacie ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 1151 z k.m. 12. 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) art. 4 pkt 9, art 38 ust. 1, art. 39 ust 2, art. 40 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr  z 2014 r., poz. 1490) § 4 ust. 3 zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości będących własnością Powiatu Krapkowickiego, stanowiących Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXXI/198/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie 
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Krapkowickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,  
w związku z uchwałą Nr XXXIII/215/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2006 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. 40-42 
zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/199/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., 
uchwala się, co następuje: 
 

§1. Nieruchomość zabudowana położona w Krapkowicach, oznaczona w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 1151 z k.m. 12, o powierzchni 1,3438 ha, położona  
w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, z urządzoną księgą wieczystą nr OP1S/00046016/7, 
zostanie sprzedana w drodze VII przetargu pisemnego nieograniczonego, przeprowadzonego przez 
komisję przetargową powołaną w drodze odrębnej uchwały. 
 

§2. Ustala się cenę wywoławczą netto w wysokości 1.750.000,00 zł (słownie: milion siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy zł) na zbycie nieruchomości określonej w § 1  niniejszej uchwały. 
 

§3. Ustala się wysokość wadium wnoszonego przez uczestników przetargu w wysokości  
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł).  

 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia. 

 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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