
 

 

                                                    Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 315/20 z dnia 09.07.2020 roku 

 

                                                  Wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Lp. 
Nr 

działki 

Obszar 

ha 
Nr KW Położenie 

Przeznaczenie w 

planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Cena 

nieruchomości 

Forma  

sprzedaży 

Termin 

składania 

wniosków 

przez osoby 

uprawnione 

1. 
48/158 

 

0,1255 

 
TB1K/00002360/8 

Kolbuszowa przy ulicy 

Tulipanowej                               

– dz. niezabudowana, teren 

płaski, kształt regularny 

zbliżony do trapezu, działka 

posiada dostęp do 

nieurządzonej w terenie 

drogi dojazdowej 

stanowiącej ulicę 

Tulipanową, działka 

zlokalizowana jest    w 

terenach z dogodnym 

dostępem do urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

W planie – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 

oznaczenie w 

planie symbolem –

MN 20 

84 900,00  

złotych                        

( brutto; w tym 

VAT 23 %) 

przetarg 
20.08.2020 

rok 

2. 48/159 0,0993 TB1K/00002360/8 

Kolbuszowa przy ulicy 

Tulipanowej                             

– dz. niezabudowana, teren 

płaski, kształt regularny 

zbliżony do trapezu, działka 

posiada dostęp do 

nieurządzonej w terenie 

drogi dojazdowej 

stanowiącej ulicę 

Tulipanową, działka 

zlokalizowana jest w terenie 

z dogodnym dostępem do 

W planie – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 

oznaczenie w 

planie symbolem – 

MN 20 

67 176,00 

złotych    

(brutto; w tym 

VAT 23 %) 

przetarg 
20.08.2020 

rok 



urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

 

3.  48/160 0,0781 TB1K/00002360/8 

Kolbuszowa ulica 

Tulipanowa– działka 

niezabudowana, teren 

płaski, kształt regularny 

zbliżony do trapezu, dojazd 

do działki z nieurządzonej w 

terenie drogi dojazdowej 

stanowiąca ulicę 

Tulipanową, działka posiada 

dogodny dostęp do urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

W planie – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 

oznaczenie w 

planie symbolem – 

MN 20 

52 835,00 

złotych (brutto, 

w tym VAT     

23 %) 

przetarg 
20.08.2020 

rok 

4. 

 
48/161 0,0730 TB1K/00002360/8 

Kolbuszowa ulica 

Tulipanowa– działka 

niezabudowana, teren 

płaski, kształt regularny 

zbliżony do trapezu, dojazd 

do działki z nieurządzonej w 

terenie drogi dojazdowej 

stanowiąca ulicę 

Tulipanową, działka posiada 

dogodny dostęp do urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

W planie – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 

oznaczenie w 

planie symbolem – 

MN20 

49 385,00 

złotych                            

( brutto; w tym 

VAT 23 %) 

przetarg 
20.08.2020 

rok 

 

 
 

Kolbuszowa, dnia 09.07.2020 rok  

Sporządził: T.Serafin 
Z up. Burmistrza Kolbuszowej 

 

Marek Gil 

Zastępca Burmistrza Kolbuszowej 


