
21 Zal4cznikrJoZ*z1dzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 50/2023 z dnia 24.01.2023 r.
Wykaz nieruchomoSci wlasnoSci Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do sprzedaZy.

Lp.
Nr

dzialki Obszar ha Nr KW Polozenie i opis nieruchomoSci
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena
nieruchomoSci

Forma
sprzed aLy

Termin
skladania
wniosk6w

ffiX'"',:ll

l. t7 48 0,4526 ha TB l W0002182010

Kupno, peryferyjna cz. wsi.
Wg. ewidencji gruntow dzialka ozn.
jako l4ki trwale - LIV i pastwiska
trwale - PslV. Teren dzialki plaski i

lekko pochyty, poroSnigty traw4 oraz w
czgSci potnocnej samosiewami drzew.

Ksztalt dzialki regularny, mocno
wydluZony, zbliZony do trapezu.

NieruchomoSi nie posiada uzbrojenia
w vrz4dzenia i n fr astruktury

technic znej. Teren dzialki w czgsci
poludniowej i potnocnej przecinajq

napow ietrzne I in i e e lektroenergety czne
l5 kV, dodatkowo potnocnE czgsc

dzialki prze c i n a gazociqg
ekspedycyjny. Doj azd do

nieruchomoSci odbywa sig drog4
o nawierzchn i bitum icznej.

Czgfic dzialki objgta jest
planem miejscowym z
przeznaczeniem pod:

- tereny rolnicze,
oznaczone w planie

symbolem 9.R,
- gazoci4g ekspedycyj ny
ze stref4 kontrolowan? i
odlegloSci4 podstawow4,

oznaczenie w planie
symbolem GE.

Pozost ala czgSi dzialki
nieobjgta planem

miejscowym zgodni e ze

studium stanowi obszar
rolny z rozproszon?
zabudow4 rolniczq z

dopuszczeniem
uzupelnienia zabudowy -

oznaczenie w studium
symbolem RR.

l81 040,00
zlotych
(brutto)

przetarg do 09.03.2023 r.

Osoby, kt6rym przysluguje
o gospodarce nieruchomoSciami

Kolbuszow?, dnia 24.01.2023 r.
Sporz qdzil: Joanna Mycek

pierwszeristwo w nabyciu nieruchomo5ci na podstawie art.34 ust. 1 pkt i i pkt 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity Dz.U.22021 r. poz.1899 ze zm.), mog4 skladai wnioski do dnia 09.03.2023 r.

Niniejszy Wkaz zo.stal vt)twieszoltl na olcres 2l dni tj. w dniach ... ... do
na tablicy ogloszefiw siedzibie Urzgdu Miejskiegow Kolbuszowej oraz zantieszczonyw dniu
n a s t r on i e i nt er net ow ej U r z g d u M i ej s ki ego www. ko I bus z ow a. p l.
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