
  

Uchwała Nr 444/2012 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 13 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie:  ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony 

części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej przy ul. Staszica 8 

w Krapkowicach. 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), § 4 ust. 3, § 10 ust. 2 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, oraz uchwały Nr 377/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 8 marca 2012 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Staszica 8, 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się cenę wywoławczą II przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Staszica 8, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 141/2 z karty mapy 8, o powierzchni 

0,1181 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr 21536 na kwotę 6500 zł. 

 

§ 2 

 

Ustala się wadium wnoszonego przez uczestników przetargu w wysokości 1000 zł. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik    ……………………………… 

Sabina Gorzkulla-Kotzot   ……………………………… 

Genowefa Kozubek-Kopecka  ……………………………… 

Tomasz Sokołowski   ……………………………… 

Ryszard Reszczyński   ……………………………… 

 


