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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 2018 r. poz. 2204) 

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 oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 196, 197, 198 jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, 

karta mapy 8 

Numer księgi wieczystej GL1W/00068763/1 

Powierzchnia nieruchomości 0,5820 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 5 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 za m² rocznie. 

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. 

 

2. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 196/116, 197/117, 198/119 jedn. ewid. Lubomia, 

obręb Lubomia, karta mapy 11 

Numer księgi wieczystej GL1W/0005751/5 

Powierzchnia nieruchomości 0,4466 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 5 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 500,00 za 1 ha rocznie. 

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. 

 

 

 

 



 

3. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr nr 119, 120, 121 jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, 

karta mapy 14 

Numer księgi wieczystej GL1W/00068775/8 

Powierzchnia nieruchomości 1,2209 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 05 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 zł za m² rocznie. 

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. 

 

 

4. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 105, 118 i 131/117 jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, 

karta mapy 14 

Numer księgi wieczystej GL1W/00064055/7 

Powierzchnia nieruchomości 0,3971 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 05 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie od 2,80 zł za m² rocznie. 

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. 

 

 

5. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 165/25 i 155/25 jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, 

karta mapy 14 

Numer księgi wieczystej LWH 439 

Powierzchnia nieruchomości 0,0660 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 5 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 zł za m² rocznie. 

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. 

 



 

6. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 335, 336, 337, 339, 660/338, 659/338, 661/340, 662/340 

jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, karta mapy 9 

Numer księgi wieczystej GL1W/00068763/1 

Powierzchnia nieruchomości 1,0280 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 5 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 zł za m² rocznie. 

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. 

 

7. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 106 jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, 

karta mapy 14 

Numer księgi wieczystej GL1W/00064509/5 

Powierzchnia nieruchomości 0,0578 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 5 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 zł za m² rocznie. 

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. 

 

8. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 132/117 jedn. ewid. Lubomia, obręb Lubomia, 

karta mapy 14 

Numer księgi wieczystej GL1W/0007578/2 

Powierzchnia nieruchomości 0,0286 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona na terenie zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr RR-AB.II/ID/7111/93/04, 

z dnia 05 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Odrze w województwie śląskim, 

przedmiotowe działki są zlokalizowane w obrębie czaszy zbiornika. 

Wobec powyższego dla ww. działek nie opracowano miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 zł za m² rocznie. 

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. 

 

 



9. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

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 częściowo zalana wodą. 

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 2013 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 800,00 zł za 1 ha rocznie. 

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. 
 

10. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę. 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 305/9, 315/11 i 329/11,  jedn. ewid. Gorzyce, obręb Odra, 

karta mapy 4 

Numer księgi wieczystej GL1W/00046808/9 

Powierzchnia nieruchomości 15,4920 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 2013 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 500,00 zł za 1 ha rocznie. 

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. 
 

11. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 878/1, 888, 890/1, 905/1, 1257, 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 zalana częściowo wodą. 

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 2013 r., nieruchomość położona 

jest na terenie oznaczonym symbolami: B8RP - „tereny rolnicze” 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 800,00 zł za 1 ha rocznie. 

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. 

 

12. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 878/1, 1257, 1258 i 1259, jedn. ewid. Gorzyce, 

obręb Bluszczów, karta mapy 2 

Numer księgi wieczystej GL1W/00046808/9 

Powierzchnia nieruchomości 21,2735 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 2013 r., nieruchomość położona 

jest na terenie oznaczonym symbolami: B8RP - „tereny rolnicze” 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 500,00 zł za 1 ha rocznie. 

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 oddania w dzierżawę 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 1619/127, 1623/81, 1514/81, 1627/81, jedn. ewid. 

Mszana, obręb Mszana, karta mapy 5 

Numer księgi wieczystej GL1W/0003716/3 

Powierzchnia nieruchomości 0,0359 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren 

zlikwidowanego zakładu górniczego, tzw. „Szyby Zachodnie” 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mszana, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana 

Nr XXVIII/26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., nieruchomość 

położona jest na terenie oznaczonym symbolami: E98.ZNU – „zieleń 

nieurządzona”. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,00 zł za m² miesięcznie. 

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. 

 

 

14. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę. 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 526/26, 304/26, jedn. ewid. Mszana, obręb Połomia, 

karta mapy 3 

Numer księgi wieczystej GL1W/00056418/1 

Powierzchnia nieruchomości 0,3406 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca część hałdy 

górniczej 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Połomia, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana 

Nr XXVI/4/2014 z dnia 10 lutego 2014 r., parcele  znajdują się w 

terenach o symbolach: 20 U i 21 U – obiekty i urządzenia usług , 

69 KDW – tereny dróg wewnętrznych, 10 ZP – „tereny zieleni 

urządzonej”. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,00 zł za m² miesięcznie. 

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. 

 

 

15. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę. 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr 4179/229, jedn. ewid. Radlin, obręb Biertułtowy, 

karta mapy 2 

Numer księgi wieczystej GL1W/00072118/6 

Powierzchnia nieruchomości 0,0948 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zajęta pod garaże 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Radlin, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie 

Nr XL/399/2001 z dnia 25 października 2001 r., parcela znajduje się 

w terenach o symbolach: M1 – „tereny mieszkaniowo-usługowe 

z przewagą zabudowy wielorodzinnej”, E2 – „tereny dolin i cieków 

wodnych”. 

Wysokość opłaty z tytułu 

dzierżawy (netto) 

Stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 1,40 zł za m² miesięcznie. 

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. 

 

 



16. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w drodze darowizny 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr 3849/319, jedn. ewid. Radlin, obręb Biertułtowy, 

karta mapy 2 

Numer księgi wieczystej GL1W/00058542/3 

Powierzchnia nieruchomości 0,0528ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa stanowiąca drogę dojazdową 

wewnątrzosiedlową przy ul. Ściegiennego 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

miasta Radlin, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie 

Nr XL/398/2001 z dnia 25 października 2001 r., nieruchomość 

położona jest w strefie M1 – „tereny zabudowy mieszkaniowej wraz 

z usługami ją obsługującymi”, KZ1/2 – „tereny ulic powiatowych”. 

Cena nieruchomości (netto) 23.760,00 zł 

 

 

17. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działki nr nr 645/8 i 650/4, jedn. ewid. Gorzyce, obręb Olza, 

karta mapy 2 

Numer księgi wieczystej GL1W/00050814/5 

Powierzchnia nieruchomości 0,4989 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym 

i gospodarczym, położona przy ul. Bogumińskiej 44 

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 2013 r., nieruchomość położona 

jest na terenie oznaczonym symbolami: G27 MNI - „tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej”, 1KDG1/2 – „teren drogi publicznej 

klasy głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 78)”. 

Cena nieruchomości (netto) 214.450,00zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

18. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

działka nr 680/6, jedn. ewid. Godów, obręb Skrzyszów, 

karta mapy 7 

Numer księgi wieczystej GL1W/00021507/8 

Powierzchnia nieruchomości 0,4721 ha 

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w pobliżu 

ul. 1 Maja 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Godów 

Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., nieruchomość 

położona jest na terenie oznaczonym symbolem : B2PU - „tereny 

zabudowy produkcyjno -usługowej”. 

Cena nieruchomości (netto) 192 522,00zł 

Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów  

i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy. 

 

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 2018 r. poz. 2204 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, 3 grudnia 2018 r. 


