
STAROSTA KLODZKI
ORG.BR.0003.11.2021,GN6_

STAROSTWO POWIATOWE
w Kbdzku

BiURO RADY POWIATU

1 0 -12- 2021

Numer.

Podpis

Kiodzko, dnia 09 grudnia 2021 r.

Klub Radnych

;,lnicjatywa dia Powiatu Ktodzkiego"

za posrednictwem

Pana Zbigniewa topusiewicza

Przewodniczqcego Rady Powiatu Ktodzkiego

W odpowledzi na wniosek z dnia 30 listopada 2021r. ztozony przez Pana Radnego
- Przewodniczgcego Klubu Radnych „lnicjatywa d!a Powiatu Ktodzkiego" w sprawie wycofania

wystawionej na sprzedaz nieruchomosci zabudowanej potozonej w Ktodzku przy u. Zawlszy Czarnego

2, oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 63, AM-1, obr^b Centrum informuj^, iz nie znajduj^

podstaw do podj^cia wnioskowanej przez Klub Radnych czynnosci.

Procedura sprzedazy przedmiotowej nieruchomosci prowadzona jest zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciam! oraz w oparciu o plan sprzedazy na

rok 2022. Na dzieh 14 stycznia 2022r. zaplanowany zostat II przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaz w/w nieruchomosci. Art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomokiami daje zarzqdowi

powiatu mozliwosc odwotania ogtoszonego przetargu jedynie z waznych powodow, nlezwtocznie

podajqc informacj^ o odwotanlu przetargu do publicznej wiadomoki w sposob zwyczajowo przyj^ty,
wraz z podaniem przyczyny odwotania przetargu.

Zarzqd Powiatu Ktodzkiego wnloskiem z dnia 03 listopada br. wyst^pit do Burmistrza Miasta

Ktodzka o zmian^ przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dIa

dziatki potozonej w Ktodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2. Procedura zwiqzana ze zmianq planu to

okres okoto dwoch lat. Wyt^czenie przedmiotowej nieruchomoki ze sprzedazy i utrzymywanie

budynku przez okres co najmniej dwoch lat {tj. do czasu uchwalenia planu) generowac b^dzie po

stronie powiatu znaczqce koszty a nieuzytkowany budynek b^dzie ulegat niszczeniu i degradacji, co

wptynqc moze na obnizenie wartosci nieruchomosci. Do kosztow utrzymania budynku (obliczone na

dwa lata) zaiiczyc mozna:

1) podatek od nieruchomosci - ok. 15 000 zt

2) monitoring - ok. 2 000 zt

3) ogrzewanie (zakup opatu), wynagrodzenie palacza - ok. 22 000 zt
4) media (prqd, woda, scieki, optaty przesytowe) - ok. 5 000 zt

5) przegl^dy techniczne roczne i pi^cioletnie, przeglqdy przewodow kominowych, przeglqdy
hydrantow wewn^trznych - ok. 5 000 zt

6) remonty (min. wykonanie wentylacji wywiewnej w kottowni, zdemontowanie ptyt gipsowo-
kartonowych z komina na catej dtugosci, otynkowanie komina na strychu pod dachem, inne prace
remontowe, ktore mog^ miec miejsce w czasie utrzymywania budynku) - ok. 20 000 zt - 30 000 zt lub
wiQcej.
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