ZARZĄDZENIE Nr 174/2021
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 15 września 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 1561) zarządzam, co następuje:

§1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy, stanowiący złącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach
Opolskich, a informacja o jego sporządzeniu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej i na stronach
internetowych www.strzelceopolskie.pl i www.gzmk.strzelceopolskie.pl

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Nr 174/2021 z dnia 15 września 2021r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp.

Działka nr

Pow.

Opis
nieruchomo
-ści

Obręb
Karta mapy

Strzelce Opolskie
1.

2.

3235/2

cz. 853/7

0,1021ha

ok. 0,0250ha

nr KW
nr jedn. rej.

OP1S/00053783/6

Bp

dr

k. m. 15

G. 895

Strzelce Opolskie

OP1S/00015200/8

k. m. 4

G.3863

Strzelce Opolskie
3.

cz. 1706
cz. 1695/1

ok. 0,0120ha

dr
Bz

k. m. 8

OP1S/00054212/0
G.2829
G.4015

Przeznaczenie w planie
miejscowym
Sposób zagospodarowania

11MN/U - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami
na składowanie urobku oraz
materiałów (piasek, kruszywo)
w związku z realizacją
zamówienia pod nazwą
„Budowa sieci wodociągowej
w ul. Opolskiej, Krakowskiej w
Strzelcach Opolskich w ciągu
drogi krajowej Nr 94 w m.
Strzelce Opolskie ul. Opolska”
MU3 - teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej

Termin
obowiązywania
umowy

Wysokość czynszu
Termin wnoszenia
opłat
511zł + Vat

Informacja o
dzierżawie
Zasady
aktualizacji
tryb dzierżawy
bezprzetargowy

do
31.03.2022r.

z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych
UO3- teren zabudowy usług
oświaty

3 lata

z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych

3 lata

do 25-go każdego
miesiąca

bez aktualizacji

225 +VAT

tryb dzierżawy
bezprzetargowy

do 25.10 każdego
roku

bez aktualizacji

564 +VAT

tryb dzierżawy
bezprzetargowy

do 25.10 każdego
roku

bez aktualizacji

