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Zal4cznikdoZarz4dzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 844/2022 zdnia23.ll.2022 r.
Wykaz nieruchomoSci wlasnoSci Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do sprzedaLy.

Lp
Nr

dzialki Obszar ha Nr KW Polozenie i opis nieruchomoSci

Przeznaczenie w
planie

zagospodarowan
ia

przestrzennego

Cena
nieruchomoSci

Forma sprzed aLy

Termin
skladania
wniosk6w

przez osoby
uprawnione

l. 2301/1 0,0019 ha TB I K/0002 t3s2t8

Kolbuszowa, poSrednia cz. miasta.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.jako uzytek

drogi - dr. Teren dzialki plaski,
zagospodarowany fragmentem ogrodzenia, w

caloSci pokryty traw4. Ksztatt dziatki regularny,
wydluzony, zbliZony do trapezu. Poludniow4

czgSc dzialki przecina napowietrzna linia
telekomunikacyjna. NieruchomoSd nie posiada

uzbroj enia w urz1dzenia infrastruktury
technicznej.Dojazd do dzialki odbywa sig

drog4 o nawierzchni utwardzonej stanowiqcq
ul. Szarych Szereg6w.

Brak planu -
w studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy,
zabudowy

jednorodzinnej
i ustug

towar4rsz4cych -
oznaczenie
w studium

symbolem MN

2 496,90

zlotych (brutto
w tym VAT

23o/o)

bez przetargu na
poprawg warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
prryleglej

do
05.01.2023 r.

)- 2301/2 0,0025 ha TB I K/000213s218

Kolbuszowa, poSrednia cz. miasta.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.jako uzytek

drogi - dr. Teren dzialki plaski,
zagospodarowany fragmentem ogrodzenia,
czgSciowo utwardzony w pozostalej czgsci
pokryry ffaw4. Ksztatt dzialki regularny,

wydluzotry, zbliilony do trapezu. NieruchomoSd
nie posiada uzbrojenia w urz4dzenia

infrastruktury technic znej .
Dojazd do dziatki odbywa sig drog4

o nawierzchni utwardzonej stanowiEc4
ul. Szarych Szereg6w.

Brak planu -
w studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy,
zabudowy

jednorodzinnej
i ustug

towarzysz4cych -
oznaczenie
w studium

symbolem MN

2193,09
zlotych (brutto

w tym VAT
23 %)

bez przetargu na
poprawg warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do
05.01.2023 r.

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoSci na podstawie art. 34 ust.

nieruchomoSciami (tekst jednolity Dz.U.22021 r. poz. 1899 ze zm.), mogq sklada6 wnioski

Kolbuszowa, dnia 23.11.2022 r.
Sporz 4dzil: Joanna Mycek

t

na tabliqt ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczony w dniu

I pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
do dnia 05 .01 .2023 r.

na stronie internetowej Urzgdu lvfiejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl.
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