
ZARZĄDZENIE 
 

WÓJTA   GMINY    Z ĘBOWICE 
 

 
Nr   36  z dnia  13 maja 2011 r. 

 
 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaŜy z 
zachowaniem pierwszeństwa w ich nabyciu przysługującemu najemcom lokali 

 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały Nr XIX/146/2008 
Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami, 

 
                                                                § 1 
 

Wyznaczam do sprzedaŜy z zasobów Gminy Zębowice: 
- lokale mieszkalne w Zębowicach przy ul. Opolskiej 6a ( załącznik Nr 1 ), 
- lokale mieszkalne w Zębowicach przy ul. Murka 26  ( załącznik Nr 2 ), 
- lokal mieszkalny w Osiecku 28 ( załącznik Nr 3 ). 
  
                                                                           

                                                                § 2 
 

Lokale mieszkalne wymienione z załącznikach 1-3 niniejszego zarządzenia, wraz z 
nieruchomością gruntową związaną z lokalami oraz pomieszczeniami przynaleŜnymi, zostaną 
sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa w ich nabyciu przysługującemu najemcom tych 
lokali. 
 

 
                                                                § 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy w Zębowicach. 

 
 
 
        Wójt Gminy Zębowice 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
Wykaz Nr 1 do zarządzenia Nr 36 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 maja 2011 r. 

 sprawie  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy 
 
 
 
 

Lp. 
Określenie nieruchomości Dane o nieruchomości 

1.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz katastru nieruchomości 

KW 48886, obręb Zębowice dz. Nr 777/92  km 15, 
KW 49153, obręb Zębowice dz. Nr 707/22 km 14 

2.  Powierzchnia nieruchomości 901 m², pow. udziału w gruncie wynosi  odpowiednio: 
 222,82/ 220,56/ 226,69/ 230,93m² 

3. Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaŜy jest nieruchomość z lokalami Nr 6a/1, 
6a/2, 6a/3, 6a/4   wraz z częściami przynaleŜnymi w 
Zębowicach przy ul. Opolskiej 6a w budynku czterorodzinnym. 

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie  
zagospodarowania przestrzennego  

Gmina nie posiada planu, a w  Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego –  obszar 
dominującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5 
 

Cena nieruchomości 
 
 

Lokale mieszkalne wraz z z udziałem w gruncie  odpowiednio: 
40386 zł, 40667 zł, 41377 zł, 40870 zł 
 
oraz koszty wyceny: 615 zł/lokal 

6. 
 

Terminy wnoszenia opłat Jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego z 
uwzględnieniem 80% bonifikaty lub ratalnie z uwzględnieniem 
50%  bonifikaty zgodnie z zasadami sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zębowice 
/Uchwała Nr XX/125/04 z dnia 7.10.2004 r./ 

7 
 

Informacje  o przeznaczeniu do sprzedaŜy SprzedaŜ notarialna w drodze prawa pierwszeństwa nabycia 
lokalu oraz udziału w gruncie 

8. 
 

Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 

6 tygodni 

 
 
 
Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w okresie od    16 maja 2011 r. 
do   6  czerwca  2011 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz Nr 2 do zarządzenia Nr 36 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 maja 2011 r. 
 sprawie  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy 

 
 
 
 

Lp. 
Określenie nieruchomości Dane o nieruchomości 

1.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz katastru nieruchomości 

KW 47225 obręb Zębowice dz. Nr 286/6  km 19 
 

2.  Powierzchnia nieruchomości 2180 m², pow. udziału w gruncie wynosi  odpowiednio: 
 372,34/ 526,69m² 

3. Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaŜy są lokale Nr 2 i    wraz z częściami 
przynaleŜnymi w Zębowicach przy ul. Murka 26 w budynku 
czterorodzinnym. 

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie  
zagospodarowania przestrzennego  

Gmina nie posiada planu, a w  Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego –  obszar 
dominującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5 
 

Cena nieruchomości 
 
 

Lokale mieszkalne wraz z  udziałem w gruncie  odpowiednio: 
26000 zł, 35000 zł 
 
oraz koszty wyceny: 369 zł/lokal 

6. 
 

Terminy wnoszenia opłat Jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego z 
uwzględnieniem 80% bonifikaty lub ratalnie z uwzględnieniem 
50%  bonifikaty zgodnie z zasadami sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zębowice 
/Uchwała Nr XX/125/04 z dnia 7.10.2004 r./ 

7 
 

Informacje  o przeznaczeniu do sprzedaŜy SprzedaŜ notarialna w drodze prawa pierwszeństwa nabycia 
lokalu oraz udziału w gruncie 

8. 
 

Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 

6 tygodni 

 
 
 
Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w okresie od    16 maja 2011 r. 
do   6  czerwca  2011 r. 
 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz Nr 3 do zarządzenia Nr 36 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 maja 2011 r. 
 sprawie  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy 

 
 
 

Lp. 
Określenie nieruchomości Dane o nieruchomości 

1.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz katastru nieruchomości 

KW 47973 obręb Osiecko dz. Nr 238/5  km 1 
 

2.  Powierzchnia nieruchomości 2111 m², pow. udziału w gruncie wynosi  : 1174,35 m² 
3. Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaŜy jest lokal Nr 2 i    wraz z częściami 

przynaleŜnymi w  Osiecku 28 w budynku dwurodzinnym. 
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie  

zagospodarowania przestrzennego  
Gmina nie posiada planu, a w  Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego –  obszar 
dominującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5 
 

Cena nieruchomości 
 
 

Lokale mieszkalne wraz z  udziałem w gruncie  : 32500 zł,  
 
oraz koszty wyceny: 492 zł 

6. 
 

Terminy wnoszenia opłat Jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego z 
uwzględnieniem 80% bonifikaty lub ratalnie z uwzględnieniem 
50%  bonifikaty zgodnie z zasadami sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zębowice 
/Uchwała Nr XX/125/04 z dnia 7.10.2004 r./ 

7 
 

Informacje  o przeznaczeniu do sprzedaŜy SprzedaŜ notarialna w drodze prawa pierwszeństwa nabycia 
lokalu oraz udziału w gruncie 

8. 
 

Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 

6 tygodni 

 
 
 
Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w okresie od    16 maja 2011 r. 
do   6  czerwca  2011 r. 
 

 


