
Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  156.A.2022  
                                                                                                 Burmistrza Kietrza z dnia 08.11.2022r.      

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I  
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu: 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) 
 

B u r m i s t r z   K I E T R Z A  

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została 

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość: 
 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, 

    powierzchnia nieruchomości:   

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr : 2444/1 k.m.1 o pow. 0,0405 ha 

oraz 2444/2 k.m.1 o pow. 0,2536 ha, łącznie 0,2941 ha położona w Kietrzu przy                                   

ul. Mickiewicza, wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00037634/8 

Sądu Rejonowego w Głubczycach. 

 

2. Opis nieruchomości: 

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży, położona jest w Kietrzu 

przy ulicy Mickiewicza. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe                                   

i mieszkaniowo -usługowe oraz usługi sportu. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się 

wielkopowierzchniowy sklep przemysłowy PROSAT. Działki tworzą kompleks o 

korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta, mają dostęp do drogi publicznej ul. 

Mickiewicza, która jest drogą wojewódzką prowadzącą do granicy z Czechami. Przez teren 

działki 2444/2 przebiega kanalizacja – rura PCV Ø 160. W pasie drogowym przebiegają sieci: 

wodociągowa, gazowa, kanalizacji deszczowej oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. 

Teren jest nieogrodzony, nieużytkowany, płaski o nieznacznych deniwelacjach, w części 

porośnięty drzewami. Granicę zachodnią działki 2444/2 stanowi skarpa, powstała w wyniku 

rekultywacji działki sąsiedniej. 

  Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: 

     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym 

uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działki objęte 

niniejszym zarządzeniem położone są na terenie zabudowy usługowej na rysunku planu 

oznaczone symbolem 25U,  
 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 153 000,- zł., powiększona zostanie o podatek od 

towarów i usług według stawki 23%. 
 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: 

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego. Działki stanowią 

jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży (przetargu). 
 

6. Pierwszeństwo nabycia: 

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie 

nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 

2) upływa po 6 tygodniach, licząc od dnia  wywieszenia wykazu. 
 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, 

tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl. 
 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,   

na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 

a także na stronach internetowych urzędu www.kietrz.pl, www.bip.kietrz.pl  
biegnący od chwili opublikowania. 
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