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Zal4cznik do Zarz1dzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 843/2022 z dnia23.ll.2022 r.

Wykaz nieruchomoSci wlasno6ci Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do sprzedaiy.

Lp. Nr
dzialki Obszar ha Nr KW Polozenie i opis nieruchornoSci

Przeznaczenie w
planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena
nieruchomo

5ci
Forma sprzed aLy

Termin
skladania
wniosk6w

ilfix"ff:l

l. 99t30 0,0023 ha TB l K/0002181910

Kolbuszowa G6rna, poSrednia cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.jako

pastwiska trwale - PsV. Teren dzialki
plaski czgSciowo ogrodzony, pokryty

traw4 oraz zywoplotem. Ksztah dzialki
regularny, wydluzony, zbliZony do

trapezn. NieruchomoSi posi ada
czgSciowe uzbrojenie w urzEdzenia

infrastruktury technic znej. Obszar dzialki
przecina siei gazowa. Doj azd do dziatki
odbywa sig drog4 boczrq o nawierzchni

bitumi cznej.

Brak planu - w
studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy, zabudowy
jednorodzinnej i
zagrodowej oraz

uslug towarzysz4cych
- oznaczenie w

studium symbolem
MN/R

1 952,00
zlote

(brutto)

bez przetargu na
poprawg warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 05 .01.2023 r.

2. 99t3t 0,0030 ha TB I K/0002181910

Kolbuszowa G6rna, poSrednia cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.jako

pastwiska trwale - PsV. Teren dzialki
plaski, czgSciowo ogrodzony, w czgsci

poroSniEty traw4 oraz nasadzeniami
krzew6w ozdobnych i zywoplotem,

w pozostalej czgSci utlvardzony. Ksztatt
dzialki regul arny, vvydluzony, zblihony

do trap ezt). NieruchomoSi posiada
czgSciowe uzbrojenie w urzEdzenia

infrastruktury technic znej. Obsza r dzialki
przecinaj4 sieci wodoci4gowa i

kanalizacji sanitarnej. Doj azd do dziatki
odbywa sig drog4 boczn1 o nawierzchni

bitumi cznej.

Brak planu - w
sfudium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy, zabudowy
jednorodzinnej i
zagrodowej oraz

uslug towarzysz4cych
- oznaczenie w

studium symbolem
MN/R

I 990,00
zlotych
(brutto)

bez przetargu na
poprawg warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 05.01.2023 r.



3. 99t32 0,0010 ha TB l W00021 819/0

Kolbuszowa G6rna, poSrednia cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozn.jako

pastwiska trwale - PsV. Teren dzialki
plaski, czgSciowo ogrodzony, poroSniEU

traw4. Ksztah dzialki regularny,
wydluzony, zblihony do trojk4ta.
NieruchomoSi posiada czgSciowe

uzbroj enie w urzqdzenia infrastruktury
techn ic znej. Obszar dzialki przecina siei
kanalizacji sanitarnej. Doj azd do dziatki
odbywa sig drog4 boczn4 o nawierzchni

bitumicznej.

Brak planu - w
studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy, zabudowy
jednorodzinnej i

zagrodowej oraz
uslug towarzysz4cych

- oznaczenie w
studium symbolem

MN/R

I 346,00
zlotych
(brutto)

bez przetargu na
poprawg warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 05 .Al .2023 r.

4. 954/5 0,02 ha TB l K/000218t910

Kolbuszowa G6rna, poSrednia cz. wsi.
Wg. ewidencji grunt6w dzialka ozrt.jako

pastwiska trwale - PsIV. Teren dzialki
plaski, czgSciowo ogrodzony, w czgSci
poroSnigty traw4 oraz poj edynczymi

nasadzeniami drzew w pozostalej czgsci
utward zony . Ksztah dziatki regularny,

zblihony do trapezu. NieruchomoSi
posiad a czgsciowe uzbroj enie

w urzqdzenia infrastruktury technic znej.
Obszar dzialki przecinaj4 sieci

wodoc i4gowa, kanal izacji sanitarnej
i gazowa. Dojazd do dzialki odbywa sig

drog4 boczn1 o nawierzchni bitumicznej.

Brak planu - w
studium obszar
mieszkaniowo -

uslugowy, zabudowy
jednorodzinnej i
zagrodowej oraz

uslug towarzysz4cych
- oznaczenie w

studium symbolem
MN/R

1t 380,00
zlotych
(brutto)

bez przetargu na
poprawg warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przyleglej

do 05.01.2023 r.

Osoby, kt6rym przysluguje pierwszeistwo w nabyciu nieruchomosci na podstowie aIL 34 usl I pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.V.22021t-WL.1899 ze zm.), mog4 skladac wnioski do rloia 05.01.2023 r.

Kolbuszowa, dnia 23.11.2022 r.
Sporz4dzil: Joanna Mycek

Niniejszy wykoz zostal vtywieszony na okres 2l dni tj. w dniach od ... ... do ... ...
na tablicy ogloszefi Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczony w dniu
na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl.
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