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Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Lp
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
Powierzchnia
(ha)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Cena nieruchomości netto  (zł)
Przeznaczenie
(tryb sprzedaży)

Nr Kw
Obręb, nr mapy
Nr działki





1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

GL1Y/00118607/7



Rybnik,
k.m.7

2038/119

0,0329

garaż przy ulicy Janke Waltera


korzystanie 
z garażu
1.911 zł wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste
2/9 części gruntu

oddanie w użytkowanie wieczyste bezprzetargowo

2


GL1Y/00124191/2


Boguszowice, k.m.3

2023/15


0,1940

garaż przy IV Szybie KWK Jankowice

korzystanie 
z garażu
812,75 zł wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste
18/1000 części gruntu

oddanie w użytkowanie wieczyste bezprzetargowo

3

GL1Y/124188/8

Boguszowice
k.m.3

2020/15

0,1872

garaż przy IV Szybie KWK Jankowice

korzystanie 
z garażu
784,25 zł wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste
18/1000 części gruntu

oddanie w użytkowanie wieczyste bezprzetargowo

4

GL1Y/00123702/1

Boguszowice
k.m.3


1992/45

0,0512

garaż przy ulicy
Rajskiej

korzystanie z garażu

4.035 zł

sprzedaż bezprzetargowa

5

GL1Y/00153514/5
Wielopole
k.m.3
1927/1 oraz udział 12/61 w działkach:
1853/1
1778/2
0,0339


0,0951
0,0152
garaż przy ul. Kuźnickiej


niezabudowane przy 
ul. Kuźnickiej

korzystanie z garażu i drogi dojazdowej

2.305 zł
3.481,97 zł (udział)

sprzedaż bezprzetargowa



6

GL1Y/00160599/6

Ligota
k.m.1

3182/322

0,0086




niezabudowana przy
ulicy Stawowej

tereny mieszkaniowe

9.110 zł


sprzedaż bezprzetargowa
7

GL1Y/00160599/6
Ligota
k.m.1
3183/322
0,0046
niezabudowana przy
ulicy Stawowej
tereny mieszkaniowe
6.514 zł

sprzedaż bezprzetargowa

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity –    Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 – ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r.




















Data wywieszenia wykazu :       30 czerwiec  2017 r.
Data zdjęcia wykazu :                24 lipiec        2017 r.


