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Kolbuszou'a

DzialalnoSi statutou,a

W miejscoulm planie

zagospodarorvanie
przestrzennego:

Dzialka eri'id. nr I 180 lezy
czqSciowo rv terenach parkingu

oznaczenie symbolem 1.KS,

czejciowo w terenach zabudolry
uslugowej oznaczenie symbolem
l.U, czeSciowo w terenach dr6g

publicznych klasy drogi lokalnej.
oznaczenie symbolem I.KDL

Dzialki ewid. nr 1156/3,1156/5
le24 czgSciou'o rv terenach

zabudorvy uslugos,ej -
oznaczenie sl mbolem l.U,

czeScioso u terenach zieleni
urz4dzonej - oznaczenie

symbolem l. ZP, czeicior.vo w
terenach zabudoul uslug sportu i

rekreacji - oznaczenie sl,mbolem
1.US

Dzialka ervid. nr I I 56/2 lezy rv
terenach zieleni urzadzone.i-

oznaczenie symbolem i. ZP
Dzialka eu'id. nr I 178/1

czgSciou,o w terenach zabudorvy
uslug sportu i rekreacji -

oznaczenie sl mbolem l.US,
czqSciowo r,r lerenach dr6-e

publicznych klasy drogi
doj azdorvej - oznaczenie

symbolem 3. KDD

Dzialki: nr 115612,nr ll78ll orazczgSi dzialek:
nr I 180, nr I 156/3, nr I 156/5 zabudorvane budorvlami
kompleksu rekreacyjno-sportowego stadionu miejskiego wraz
z infrastruktur4 sporto\\,E i towarzysz4cE obejmujaclmi.
o *'iata zadaszona z podlogq o porv. zabudoul, 306,20 m2

Obiekt wolnostoj4cy, jednokondygnacyj n.v,

niepodpirvniczonl,. obejmujqcy budynek magazyno\Iy
oraz zadaszenie,

. budynek magazynowy o wymiarach 12 m x 4,30 m
(5 1,60 m'z) jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
rozbudowanl'o czg5c magazynow4 o powierzchni

zabudo*y 35 m2,

. Stadion lekkoatletvczny zbiezni4 i infrastruktur4
sportowa i technicznq.
Kompleks stadionu lekkoatletlcznego, l(6ry obejmuje:
- pelnowymiarorve boisko do pilki moznej o powierzchni
mura\\y 7955 m2 rvraz z infrastruktur4 techniczn4,
- bieznig okrgzn4 4 torow4 z biezniq sprintersk4 6 torow4
o nawierzchni poliuretanowej o l4cznej porvierzchni 5275

m2,
- 3 skocznie
- 4 rzutni u,raz z infrastrukturq towarzyszqc4.
- ogrodzenie o lqcznej dlugoSci 460,30 mb
- trybung,
- plac zabarv Cla dzieci z piaskownic4 i elementami malej

architektury,
- kontenerowy budynek kasy.

- oSwietlenie terenu,
- utu,ardzenie terenu na obszarze dojScia do

poszczeg6lnych obielt6w
Ponadto obiekt uyposazonyjest w urz4dzenia i spzgt:
pomiarow-r", zawodnicz-v i sEdzi owski

. boiskosportowo-treningowezinfrastruldur4,
Boisko sportowo-treningowe o powierzchni mura\\T
1 1080 m'z, oddzielone od stadionu lekkoatletycznego
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pilkochu).tem. \\')'posazone w bramki z oS\\'ietleniem i

czQ(cio\\)m ogrodzeniem terenu o diugoSci 360 mb oraz

z infiasiruktura spoi-to\\'? i technicznq
. plac do grillorvania z zadaszeniem,

PIac zabudorvanl'zadaszeniem o konstrukcji stalou'ei rv

ksztalcie litery C o dlugo5ciach 7,65 m x 12,70 m x 7,65

m z blatarni ilawkami drewnianymi z paleniskiem

Teren placu i chodnika umozliwiajqcego dojScie od

strony rvschodniej utu'ardzonl' kostk4 na porvierzchnt

l7l n[
Porvierzchnia zabudon'y: 80 m2

dzialka ervid. nr ll5612 czgSciorvo pokryta drzewostanem
mieszanl'm na porvierzchni okolo 0,4000 ha
dzialka eu'id. nr 1 1 56/3 czeSciowo pokrlta drzewostanem

mieszanl"m na powierzchni okolo 0,4916 h4
dzialka ewid. nr I 156/5 czgSciowo pokr]'ta drzewostanem

mieszanym
na por.vierzchni okolo 7,6301 ha,

dzialka ervid. nr 1 178/1 czgSciou'o pokrlta drzewostanem

mieszanym
na powierzchni okolo 0,5707 ha,

CzeSi skladowa gruntu dzialek poza rv/w kompleksem

budowli i urz4dzeh sportowych stanorvi:

- nau,ierzchnia z kostki betonorvej, stanowiAcej utwardzenie

terenu dzialek eu'id. 1 1 56/3 I I 56/5 i I I 80 na l4cznej
porvierzchni 1446 m2

- nau'ierzchnia z kruszy_.u,a. stanowiQca utwadzenie terenu

dzialki 1180 na powierzchni 1613 m2

- ogrodzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego stadionu

miejskiego z furtkami i bramami wjazdouymi o l4cznej

dlugoSci 1035,50 mb
dzialka 115612 (Bz), dzialka 1156/3 (LsIV, Bz, Bi), dzialka

I156/5 (LslV, Bz, Bi), dzialka 1178/l (LslV, PsVI), dzialka
1180 (Bz

> Biorqcy w nzycze e zabowiEzany jest do ponoszenja wszelkich obci4zerl publiczno-prawnych zwl4zanych z przedmiotem tzycze a, z obciE:zaj4cych zgodnie

z obowiqzuj4c),rni przepisami wla<ciciela lub posiadacza nieruchomosci, w tym podatlqr od nieruchomosci omz innych obci4z€i zwiqzanych zjego Posiadaniem.

Niniejszy wykaz wywieszony zostat na tabticy ogloszefi Urz9du Miejskiego w Kotbuszowej przy ulicy Obroiicow Pokoju 21 na okres z r a.l t.j. a. ari" .:ii, .:'3,.ti-lo.-
na stronie internetowej www. kolbuszowa.pl

Ponadto informacja o jego wywieszeniu zamieszczonazostala w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzgdu.

Sporz4dzila: J. Dr4g

Kolbuszowa, dnia25 listopada 2022 r.
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