
Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego 

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w 
Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielnej 11. 

 

1. Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :  

W dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ul.  Bl. Czesława 
16-18,  przeprowadzono  przetarg  pisemny   na sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielnej 11. 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według danych ewidencji gruntów i budynków. 

Nieruchomość składa się z dwóch sąsiadujących działek o numerach 1123/18 i 1123/19 (obręb ew.0091 -
Sławięcice) o  łącznej  powierzchni 9813m2.  Jest położona  na  terenach peryferyjnej zabudowy dzielnicy 
Sławięcice w otoczeniu terenów leśnych, w sąsiedztwie niskiej zabudowy domów mieszkalnych, w  
odległości  ok.  100  m  od  drogi  krajowej  nr40 przebiegającej  od  centrum Kędzierzyna-Koźle  do  
autostrady  A4. Kształt  nieruchomości  regularny,  dogodny  do  zabudowy. W miejscowym  planie  
zagospodarowania  przestrzennego  jest  to  teren  oznaczony  jako  UN –usługi nieuciążliwe wraz z 
niezbędną infrastrukturą. Na powierzchni nie większej niż 20% terenu dopuszcza się zabudowę 
mieszkaniową. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: 

1. budynek produkcyjno-magazynowy o pow. użytk. 972,8 m2–do rozbiórki 
2. budynek magazynowy (garażowy) o pow. użytk.63,3 m2–do rozbiórki 
3. budynek administracyjno-socjalny o pow. użytk. 529,1 m2–w dobrym stanie technicznym, 
4. budynek magazynowy z młynami o pow. użytk.123,9m2–w dobrym stanie technicznym, 
5. budynek portierni o pow. użytk. 16,7 m2–w średnim stanie technicznym. 

Budynki  wymienione  w  poz.  3  i 4zostały  przekazane do nieodpłatnego  używania do dnia 
30.03.2019r. 

Dla  nieruchomości prowadzona  jest  przez  Sąd  Rejonowy  w  Kędzierzynie-Koźlu,  V  Wydział  

Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr OP1K/00032090/1. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa a  

jego użytkownikiem wieczystym do dnia 11.03.2090  r. oraz właścicielem budynków jest Instytut  

Spawalnictwa. CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości (gruntu i budynków). 

3. Liczba  otrzymanych  ofert i liczba odrzuconych  ofert: w postępowaniu  przetargowym  nie   wpłynęła  
żadna oferta   

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  435 000,00 zł.  

Cena nabycia  nieruchomości      :  nie dotyczy . 

5. Nabywca nieruchomości :  z uwagi na brak ofert przetarg został zakończony z wynikiem  negatywnym . 

Powyższe wyniki przetargu  podaje się do wiadomości  publicznej  w związku  z upływem  

ustawowego terminu  na wniesienie skarg na czynności  związane z przeprowadzeniem  

przetargu  ( skarg nie odnotowano), oraz  uznaje  za  ostateczne . 
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Gliwice dnia 31.01.2019r. 


