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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
1867/12
0,0212
GL1Y/00125478/5
Orzepowice, 1
połączenie z jedną z nieruchomości przyległych o przeznaczeniu pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni nieurządzonej
działka niezabudowana przy ulicy Łącznej
1 810
sprzedaż przetargowa
2
4692/69
0,0394
GL1Y/00048712/4
Rybnik, 1
przeznaczenie usługowe
działka zabudowana murowanym, parterowym, podpiwniczonym budynkiem usługowym przy ul. Cmentarnej 30, pow. użytkowa budynku 58,34 m2
109 840
sprzedaż przetargowa
3
2297/93
2295/93

0,0929
0,0005
0,0934
GL1Y/00089079/3
GL1Y/00119872/2
Rybnik, 6
przeznaczenie usługowe
działka niezabudowana przy ul. Obwiednia Południowa
149 290
sprzedaż przetargowa
4
2722/45
2718/55
0,3658
0,0122            0,3780
GL1Y/00117176/9
GL1Y/00117177/6
Boguszowice, 3
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
działka niezabudowana przy skrzyżowaniu 
ul. Rajskiej i Rejewskiego
237 920
sprzedaż przetargowa
5
2798/265
0,1981
GL1Y/00142601/2
Niewiadom Górny, 11
przeznaczenie usługowe
działka niezabudowana przy ulicy Sportowej
166 400
sprzedaż przetargowa
6
4887/5
4891/5

0,0697
0,0187
0,0884
GL1Y/00171060/9

Rybnik, 2

przeznaczenie pod zabudowę wielorodzinną i wielofunkcyjną
działki niezabudowane przy ulicy Karłowicza
320 000
sprzedaż przetargowa
7
3480/263
0,0234
GL1Y/00046102/1

Rybnik, 1

przeznaczenie usługowe, 
usługowo-mieszkaniowe, 
i mieszkaniowe
działka przy ul. Kościelnej 4A, zabudowana murowanym budynkiem dawnej piekarni o pow. uż. 209,15 m2 (parter 126,46 m2, piętro 82,69 m2); uprawnienie do korzystania ze służebności od strony ulicy Kościelnej i jednocześnie obciążona służebnościami drogowymi na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z 30.11.2020 r.; część budynku znajduje się na sąsiedniej nieruchomości (przekroczenie granicy pasem o szerokości od 0,38 m do 0,66 m)

590 000
sprzedaż przetargowa
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 17 lutego 2022 r.

Wykaz zostaje wywieszony od dnia 5 stycznia 2022 r. do dnia 26 stycznia 2022 r.


