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Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Lp.
Nr działki
Pow.
(ha)
Księga wieczysta
Obręb, ark. mapy
Przeznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Cena nieruchomości netto (zł)
Przeznaczenie  
(tryb zbycia)
1
412/113
0,0131
GL1Y/00153414/4
Stodoły, 2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

działka niezabudowana przy 
ul. Rudzkiej
12 300
sprzedaż przetargowa
2
2973/64
0,0533
GL1Y/00115630/6
Rybnik, 7

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług

działka zabudowana murowanym pawilonem 
handlowo-usługowym 
w zabudowie wolnostojącej
o pow. użytkowej 305,52 m2
(lokale: 242,17 m2, piwnice: 63,35 m2) przy ul. ks. Jośki 42
756 000
sprzedaż przetargowa
3
4716/220
4167/220
2195/220
4718/220
4181/220
4183/217

0,0106
0,0179
0,0088
0,0082
0,0015
0,0009
0,0479
GL1Y/00084996/2
GL1Y/00084996/2
GL1Y/00084996/2
GL1Y/00087753/8
GL1Y/00087753/8
GL1Y/00108828/9

Rybnik, 1


połączenie 
z nieruchomością przyległą


nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Budowlanych
100 590
sprzedaż bezprzetargowa
4
334/2
0,0110
GL1Y/00022627/3
Ochojec, 1

połączenie
 z nieruchomością przyległą
działka niezabudowana przy ul. Łowieckiej
9 030
sprzedaż bezprzetargowa
5
3209/146
0,0070
GL1Y/00144239/7
Ligota, 2
połączenie
 z nieruchomością przyległą
działka zabudowana budynkiem garażu przy 
ul. Wąskiej
7 930
sprzedaż bezprzetargowa


6
1560/88
0,0593
GL1Y/00073139/7
Niedobczyce, 4

tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej

działka zabudowana budynkiem pawilonu handlowego przy 
ul. Hetmańskiej 25
57 910
przyznanie nieruchomości zamiennej 
w ramach odszkodowania
7
2735/14
2731/14
2733/14
1070/14

0,0238
0,0037
0,0017
0,0047
0,0339
GL1Y/00117177/6
GL1Y/00117315/6
GL1Y/00160425/6
GL1Y/00162160/4

Boguszowice, 3

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług

działki niezabudowane przy Osiedlu Południe
21 810
zamiana
8
2020/15
0,1872
GL1Y/00124188/8
Boguszowice, 7

korzystanie z garażu

zabudowa garażowa przy IV Szybie KWK Jankowice

2 310
Bezprzetargowe oddanie udziału 18/1000 części 
w użytkowanie wieczyste 1)
9
3216/119
0,0019
GL1Y/00117605/6
Ligota, 2
połączenie 
z nieruchomością przyległą
działka zabudowana fragmentami budynków garażu i gospodarczego przy ul. Starej
2 790
sprzedaż bezprzetargowa

1)  stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 25%
    stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: 1%
    termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok
    wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 13.09.2022 r.
Wykaz zostaje wywieszony od dnia 02.08.2022 r. do dnia 23.08.2022 r.

