
 
ZARZĄD POWIATU  

KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO  

Pl. Wolności 13  

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Wywieszono dnia 2019-02-05 na okres 21 dni, tj. do dnia 2019-02-26 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13, 

na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Judyma 4, 

na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W Y K A Z 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020r. 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości,  

że przeznacza się niżej wymienioną nieruchomość do oddania w użyczenie na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020r. 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie nieruchomości 

wg ewidencji gruntów 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości   

w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Cel użyczenia 

1. Kędzierzyn-Koźle 

Plac Wolności 1 

Działka nr: 989/4 

karta mapy 5 

o powierzchni: 0.0192 ha  

Gmina: Kędzierzyn-Koźle 

Obręb: Kędzierzyn 

Księga wieczysta nr: 

OP1K/00036502/1 

Przedmiotem użyczenia jest lokal złożony z dwóch 

pomieszczeń biurowych nr 11 i 12 o łącznej 

powierzchni użytkowej 39,43 m2, wraz z dostępem 

do pomieszczeń socjalnych. 

 Lokal położony jest na I piętrze budynku  

w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

i usług nieuciążliwych  

o szczególnej koncentracji usług 

użyteczności publicznej oznaczony 

symbolem MWU-1 

Prowadzenie Lokalnego 

Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich  

w Kędzierzynie-Koźlu 

W księdze wieczystej nr OP1K/00036502/1 dział III i IV jest wolny od wpisów.  

Nieruchomość oddana jest w użyczenie do dnia 28 lutego 2019 r.  

Umowa użyczenia jest nieodpłatna, zatem w wykazie nie określa się terminu wnoszenia czynszu oraz zasad jego aktualizacji. 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2204 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów, powinny złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu 

 tj. do dnia 2019-03-19  

Wszelkich informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Judyma 4 (tel. 77 40 52 798). 

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

Za Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

WICESTAROSTA STAROSTA 

Józef Gisman Małgorzata Tudaj 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/

