
 
                                                    Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr     207/20 z dnia 25.05.2020 rok 

 

Wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do sprzedaży 
 

Lp. 
Nr 

działki 

Obszar 

ha 
Nr KW Położenie 

Przeznaczenie w 

miejscowym  planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Cena 

nieruchomoś

ci 

Forma  

sprzedaży 

Termin 

składania 

wniosków 

przez osoby 

uprawnione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  48/33 0,1166 
TB1K/0000

2360/8 

Kolbuszowa ulica Narcyzowa - działka 

niezabudowana, kształt regularny 

prostokątny, teren lekko pochyły w 

kierunku zachodnim, dogodny dostęp do 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

w planie teren zabudowy  

mieszkaniowej 

jednorodzinnej- oznaczenie 

symbolem – MN21 

 78 880,00 

złotych 

brutto; ( w 

tym VAT       

23 %) 

przetarg 

6 tygodni, 

licząc od 

dnia 

wywieszenia 

wykazu 

2.  48/80 0,1802 
TB1K/0000

2360/8 

Kolbuszowa ulica Rumiankowa - działka 

niezabudowana, kształt regularny zbliżony 

do trapezu, teren płaski w całości pokryty 

trawą, dogodny dostęp do urządzeń 

infrastruktury technicznej 

w planie teren zabudowy  

mieszkaniowej 

jednorodzinnej- oznaczenie 

symbolem – MN22 

121 905,00 

złotych 

brutto; ( w 

tym VAT       

23 %) 

przetarg 

6 tygodni, 

licząc od 

dnia 

wywieszenia 

wykazu 

3.  515 0,0600 
TB1K/0000

5968/1 

Przedbórz, w pośredniej części 

miejscowości, teren płaski, pokryty trawą 

oraz samosiewami drzew o znikomej 

wartości użytkowej. Dojazd do nier. z drogi 

asfaltowej. Nieruchomość posiada 

częściowe uzbrojenie: w  energię 

elektryczną, telekomunikację  

Brak planu dla tego 

obszaru, według studium 

uw. i kier.  zagosp. 

przestrzennego działka leży 

w terenie oznaczonym 

symbolem MR/N co 

oznaczono jako obszar 

mieszkaniowo usługowy, 

zabudowa zagrodowa, 

zabudowa jednorodzinna 1-

2 kondygnacji, usługi 

towarzyszące 

14 526,00  

złotych 

brutto 

przetarg 

6 tygodni, 

licząc od 

dnia 

wywieszenia 

wykazu 

 

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2018 

roku poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeżeli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości 

w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy 

wniosek należy złożyć w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21.  
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