
                            

UCHWAŁA NR 669/2016                                     
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 8 grudnia 2016 r.  

 
w sprawie warunków rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy  
ul. Piastowskiej 40-42, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka  

nr 1151 z karty mapy 12 
  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 4 pkt 9, art. 39 ust. 2 , art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.),  
§ 25 ust. 2 w związku z § 4 ust. 2-9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały 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. Piastowskiej 40-42, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/199/2010 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały  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. Piastowskiej 40-42, uchwala się co następuje: 
 

§1. Nieruchomość zabudowana położona w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, oznaczona  
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z karty mapy 12 o powierzchni 1,3438 
ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00046016/7 zostanie zbyta w drodze rokowań, 
które przeprowadzi komisja przetargowa powołana w drodze odrębnej uchwały. 
 

§2. Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 1.350.000,00 zł (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) na zbycie w drodze rokowań nieruchomości określonej w § 1 niniejszej uchwały. Cena 
o której mowa powyżej jest ceną netto. 
 

§3. Ustala się wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia 
się od zawarcia umowy w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
 

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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