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WGN.6845.1.3.2017 

 

 

STAROSTA  WODZISŁAWSKI 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa 

przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 

 

 

 
1. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 526/32, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, obręb 

Kokoszyce, karta mapy 3 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00014715/7 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0341 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul. Olszyny 

w Wodzisławiu Śląskim. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. 

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6993 z 21 grudnia 

2016 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 

symbolem K13U – „tereny zabudowy usługowej”. 

 Cena nieruchomości (netto) 15.090,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 

 
2. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 1711/66, jedn. ewid. Rydułtowy, obręb Radoszowy, 

karta mapy 1 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00044963/9 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0178 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Raciborskiej 

w Rydułtowach. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rydułtowy, obejmującym obszar 

oznaczony symbolem MP/10, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miasta Rydułtowy NR XLV/355/06 z dnia 30.01.2006 r., 

ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 37, poz. 1062 z 27.03.2006r., 

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 

01 KDG/KDZ – „teren dróg publicznych: ulice klasy 

głównej/zbiorczej”. 

 Cena nieruchomości (netto) 6.472,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 
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3. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkownikowi 

wieczystemu. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 2708/297, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, obręb 

Wodzisław, karta mapy 3 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00006125/5 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0253 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Wodzisławiu 

Śląskim przy ul. J. Michalskiego, oddana w użytkowanie 

wieczyste. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/255/2016 z dnia 7 grudnia 

2016 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6993 

z 21 grudnia 2016 r., nieruchomość położona jest na terenie 

oznaczonym symbolem C54 MNU – „Centrum – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej”. 

 Cena nieruchomości (netto) 28.604,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 
4. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkownikowi 

wieczystemu. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Działki nr nr 1018/335, 1103/336, 1275/337, 1303/337 

i 1307/337, jedn. ewid. Lubomia, obręb Syrynia, karta mapy 5 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00055046/5 

 Powierzchnia nieruchomości 2,5890 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona na granicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego i miejscowości Syrynia w rejonie 

ul. Młodzieżowej, oddana w użytkowanie wieczyste. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubomia, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Gminy Nr XIV/77/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 248 poz. 4178 z 29 sierpnia 2011 r., 

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 

B3P – „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, 

B4ZP – „tereny zieleni urządzonej”, B13ZL – „tereny lasów 

i zadrzewień” i B4US – „tereny usług, sportu i rekreacji”. 

 Cena nieruchomości (netto) 543.426,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 
5. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkownikowi 

wieczystemu. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Działki nr nr 1300/337, 1301/337, 1302/337, 1304/337, 

1305/337, 1306/337 i 1308/337, jedn. ewid. Lubomia, obręb 

Syrynia, karta mapy 5 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00072132/0 

 Powierzchnia nieruchomości 1,8595 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona na granicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego i miejscowości Syrynia w rejonie 

ul. Młodzieżowej, oddana w użytkowanie wieczyste. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubomia, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Gminy Nr XIV/77/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 248 poz. 4178 z 29 sierpnia 

2011 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 

symbolem: B3P – „tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów”. 

 Cena nieruchomości (netto) 464.875,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 
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6. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 487/120, 1765/120, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, 

obręb Radlin, karta mapy 5 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00000989/7 

 Powierzchnia nieruchomości 0,1455 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Bolesława Chrobrego 

w Wodzisławiu Śląskim. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr 

XXV/255/2016 z 07.12.2016 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. 

poz. 6993 z 21.12.2016 r., nieruchomość położona jest na terenie 

oznaczonym symbolem R7PG –„tereny parkingów i garaży – 

przeznaczenie podstawowe: zbiorowe parkingi, zbiorowe garaże”. 

 Cena nieruchomości (netto) 27.100,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 
7. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 423/15, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, obręb 

Turzyczka, karta mapy 2 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00073541/7 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0597 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, stanowiąca część drogi dojazdowej do 

ulicy Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującym 

tereny położone przy ulicach: Czyżowickiej, Żwirki i Wigury 

oraz Rogowskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego Nr XXI/209/2004 z 27.05.2004 r., 

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 75 poz. 2234 z 11.08.2004 r., 

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 

MU-II –„tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

ekstensywnej zabudowy” oraz KD – „linie rozgraniczające dróg 

dojazdowych”. 

 Cena nieruchomości (netto) 22.089,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 
8. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 429/15, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, obręb 

Turzyczka, karta mapy 2 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00072269/9 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0570 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, stanowiąca część drogi dojazdowej do 

ulicy Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującym 

tereny położone przy ulicach: Czyżowickiej, Żwirki i Wigury 

oraz Rogowskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego Nr XXI/209/2004 z 27.05.2004 r., 

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 75 poz. 2234 z 11.08.2004 r., 

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 

MU-II –„tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

ekstensywnej zabudowy” oraz KD – „linie rozgraniczające dróg 

dojazdowych”. 

 Cena nieruchomości (netto) 21.090,00 zł  

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 
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9. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 2176/484, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, obręb 

Jedłownik, karta mapy 1 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00056205/5 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0322 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Rzecznej 

w Wodzisławiu Śląskim. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego 

obejmującym tereny położone przy ulicach: Pszowskiej, 

Czyżowickiej, Witosa i Kopernika, zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXXVI/355/09 

z 25.06.2009r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 163 poz. 3078 

z 11.09.2009 r., nieruchomość położona jest na terenie 

oznaczonym symbolem B9.KDW – „teren dróg wewnętrznych” 

oraz 4.KDL – „terem dróg publicznych klasy lokalnej”. 

 Cena nieruchomości (netto) 17.520,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 
10. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 655/12, jedn. ewid. Wodzisław Śląski, obręb Zawada, 

karta mapy 3 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00062861/6 

 Powierzchnia nieruchomości 0,0592 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona w Wodzisławiu Śląskim, 

stanowiąca drogę dojazdową do Ludowego Klubu Sportowego 

„Zawada”. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

Nr XXV/255/167 z 07.12.2016r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. 

poz. 6993 z 21.12.2016 r., nieruchomość położona jest na terenie 

oznaczonym symbolem 3KDD – „teren dróg publicznych klasy 

dojazdowej”. 

 Cena nieruchomości (netto) 19.536,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

 
11. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lubomia. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Działki nr nr 1951/202, 1954/202, 1955/202, 1956/202, 

1957/202, 1958/202, 

jedn. ewid. Lubomia, obręb Syrynia, karta mapy 2 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00073612/6 

 Powierzchnia nieruchomości 0,5912 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubomia, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Gminy Lubomia Nr XLV/266/2009 z dnia 30 października 

2009 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym 

symbolami: A3ZPp, A2ZPp – „tereny zieleni urządzonej”, 

A1ZŁp – „tereny zieleni łęgowej”, A1KPp, A2KPp – „tereny 

wydzielonych ciągów pieszych”, A1KDXp – „tereny 

publicznych ciągów pieszo-jezdnych”A4KDDp – „tereny 

publicznych dróg klasy dojazdowa”. 

 Cena nieruchomości (netto) 63.979,00 zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 
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12. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy odrębnych części gruntu w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Działki nr nr 188/17, 51, 305/9, 308/14, 15, 315/11 i 329/11, 

jedn. ewid. Gorzyce, obręb Odra, karta mapy 4 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00046808/9 

 Powierzchnia nieruchomości 22,3796 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Gminy Gorzyce Nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2011 r., 

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 

F1USII – „tereny usług, sportu i rekreacji” oraz F1RII – „tereny 

rolnicze. 

 Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie od 0,01 zł do 0,50 zł 

za m
2
 rocznie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 Terminy wnoszenia opłat Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy są ustalane 

indywidualnie dla każdej umowy dzierżawy. 

 

 
13. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy odrębnych części gruntu w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców. 

 Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Działki nr nr 878/1, 890/1, 905/1, 1257, 888, 1258 i 1259, 

jedn. ewid. Gorzyce, obręb Bluszczów, karta mapy 2 

 Numer księgi wieczystej GL1W/00046808/9 

 Powierzchnia nieruchomości 34,3052 ha 

 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

 Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Gminy Gorzyce Nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2011 r., 

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 

B8RP – „tereny rolnicze”. 

 Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie od 0,01 zł do 0,50 zł 

za m
2
 rocznie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 Terminy wnoszenia opłat Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy są ustalane 

indywidualnie dla każdej umowy dzierżawy 

 

 
W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomości z mocy ww. ustawy lub 

odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodzisław Śląski, 27 października 2017 r. 

 


