
WOJT GMINY 
PILCHOWICE 

ZARZĄDZENIE Nr 0050. sż-7...2022 
Wójta Gminy w Pilchowice 

zdnia...ATOZeal a. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany 

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 13 ust. l i art. 35 ust. 1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zmianami) oraz $ 2 
uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XIV/88/07 z dnia 5 grudnia 2007r., w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego Nr 14 z dnia 29 stycznia 2008r.), zmienionej uchwałą Rady Gminy Pilchowice 
Nr XXXV/242/09 z dnia 10 września 2009 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pilchowice 
Nr XIV/88/07 z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Pilchowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 194 z dnia 4 listopada 2009r.) 

zarządzam co następuje: 

$1 

Przeznaczam do sprzedaży i zamiany nieruchomości gminne wymienione w wykazie, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

$2 

l. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, w okresie 21 dni od dnia podjęcia 
niniejszego zarządzenia. 

2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie internetowej. 

$3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi w Referacie Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami. 

54 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, 
i Gospodarki Nieruchomościami. 

$5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

h 

IK | SP da” - j 
RADCĄ PRAWNY h a Referatu Planowśfii wpónoścami SEKRETARZ GMINY 

tl 
zai Ć : 

= | 

Dag ka Dzida AM - Gabriela Kaleta 
Alkor ptowsa-Szco 

    
Śóandra Sobiech



WÓJT GMINY 1Ą/ RL ) 8 

PILCHOWICE Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice 
Nr 0050. 5.4...2022 zdnia ...,4205..2042x...... 

Wójt Gminy Pilchowice zgodnie z art. 24 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Pilchowice. 

  

  

  

  
  

arkusz mapy 2       
Gliwice. 

W sąsiedztwie działki znajdują 
się tereny niezabudowane. 
Działka w kształcie wydłużonego 
prostokąta, obecnie 
wykorzystywana rolniczo, 
topografia płaska. 
Na działce posadowiony jest słup 
energetyczny, nad działką 
przebiegają linie energetyczne sN 
i nN, przez działkę przebiega 
kabel telefoniczny.   

- 2U - tereny zabudowy 
usługowej. 

    
siedem tysięcy złotych, 

zero groszy) 

  
w wysokości 23% 

Oznaczenie Powierzchnia | Opis nieruchomości Przeznaczenie Informacja Cena zbycia w złotych | Dodatkowe | 
nieruchomości według | nieruchomości nieruchomości o przeznaczeniu do netto informacje 
księgi wieczystej oraz  |[ha] i sposób jej zbycia lub oddania 
katastru nieruchomości zagospodarowania w użytkowanie, najem, 

dzierżawę lub użyczenie 

I 2 3 4 Ś 6 7 

Kw GL1G/00031693/7, 0.0681 Działka położona Przeznaczenie działki Działka przeznaczona 46 000,00 do ceny sprzedaży 
działka nr 1053/251, w Leboszowicach w miejscowym planie do zbycia w trybie nieruchomości 
obręb Leboszowice, w rejonie ulicy Smolnickiej. zagospodarowania bezprzetargowym na (słownie: czterdzieści | doliczony zostanie 
arkusz mapy 2, Kształt działki pośredni. przestrzennego: podstawie art. 37 ust. 2 sześć tysięcy złotych, | podatek VAT 
która powstała - 15 MN- tereny pkt 6 ustawy zero groszy) w wysokości 23% 

| w wyniku podziału budownictwa o gospodarce 
(działki nr 813/251 mieszkaniowego, nieruchomościami 

jednorodzinnego. (t.j. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1899 ze zm.) | 

KW GL1G/00007967/2, 0.9725 Działka położona Przeznaczenie działki Działka przeznaczona 1 867 000,00 do ceny | 
| działka nr 74, w Kuźni Nieborowskiej przy w miejscowym planie do zbycia w formie nieruchomości 
obręb Kuźnia ulicy Rybnickiej — drodze zagospodarowania zamiany. (słownie: jeden milion | doliczony zostanie 
Nieborowska, krajowej Nr 78, relacji Rybnik- | przestrzennego: osiemset sześćdziesiąt | podatek VAT   
 



  

  

KW GL1G/00093951/6, 0.2108 Działka położona Przeznaczenie działki Działka przeznaczona 500 000,00 do ceny sprzedaży 
| działka nr 726/25, w Wilezy przy w miejscowym planie do zbycia w formie nieruchomości 
obręb Wilcza, ul. Rybnickiej drodze krajowej | zagospodarowania przetargu ustnego (słownie: pięćset doliczony zostanie 
arkusz mapy 2 Nr 78, relacji Rybnik- Gliwice, | przestrzennego: nieograniczonego. tysięcy złotych zero | podatek VAT 

| w sąsiedztwie terenów - 14U -tereny zabudowy groszy) w wysokości 23% 
| niezabudowanych usługowej. 

przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowo- 

l usługowe 

| i terenów zabudowy 
| jednorodzinnej. Działka 

w kształcie prostokąta, porośnięta 

| trawą, topografia płaska. 
| W granicy działki rosną drzewa. 

Przez działkę przebiegają sieci 
wodociągowe i linia energetyczna 
średniego napięcia 

| | oraz posadowiony jest slup. 

| 

KW GL1G/00007967/2, 2.0249 Działki położone Przeznaczenie działek Działka przeznaczona 3 000 000,00 do ceny sprzedaży 
Działki nr 69 i nr 70, w Kuźni Nieborowskiej przy w miejscowym planie do zbycia w formie nieruchomości 
obręb Kuźnia ul. Knurowskiej w sąsiedztwie zagospodarowania przetargu ustnego (słownie: trzy miliony | doliczony zostanie 
Nieborowska, terenów niezabudowanych przestrzennego: nieograniczonego. złotych zero groszy) | podatek VAT 
arkusz mapy 2 i terenów zabudowy - 2U - tereny zabudowy w wysokości 23% 

jednorodzinnej. usługowej oraz Działka nr 69 jest 

    
Dojazd do działek drogą 
o nawierzchni asfaltowej. 
Działki w kształcie zbliżonym do 
prostokąta, topografia płaska. 
Działki częściowo porośnięte 
trawą, w pozostałej części 
zadrzewione. 
W zachodniej i północnej granicy 
działki nr 69 przebiega wodociąg.     

w niewielkiej części działki 
nr 70 - KDG — droga 

publiczna klasy G główna.       
obecnie objęta 

umową dzierżawy 
rolnej 

z |-miesięcznym 

okresem 
wypowiedzenia.   
 



  

  

działka nr 55, obręb 
Pilchowice, arkusz 

mapy 22 

      
w Pilchowicach przy ul. Leśnej, 
w sąsiedztwie terenów 
niezabudowanych i terenów 
zabudowy jednorodzinnej. 
Dojazd do działki drogą 
o nawierzchni asfaltowej. Działka 

w kształcie zbliżonym do 
prostokąta, porośnięta drzewami. 
Na działce w centralnej części 
znajduje się studnia oraz ruiny 
budynku. Przez fragment działki 
przebiega linia energetyczna 
średniego napięcia. Wzdłuż 
wschodniej granicy działki 
przebiega sieć wodociągowa.   

w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego: 
- IIMNUDb - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami, we fragmencie 
- 19 KDD — droga publiczna 

klasy D dojazdowa   
do zbycia w formie 
przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

  
(słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy 
złotych zero groszy) 

  

KW GL1G/00004570/1 0.1200 Działka położona Przeznaczenie działki Działka przeznaczona 165 000,00 do ceny sprzedaży 
działka 174, obręb w Pilchowicach przy w miejscowym planie do zbycia w formie nieruchomości 
Pilchowice, atkusz ul. Leboszowskiej, zagospodarowania przetargu ustnego (słownie: sto doliczony zostanie 
mapy 2 w sąsiedztwie terenów przestrzennego: nieograniczonego. sześćdziesiąt pięć podatek VAT 

niezabudowanych i terenów - IOMNUa - tereny tysięcy złotych zero |w wysokości 23% 
zabudowy jednorodzinnej. zabudowy mieszkaniowej groszy) Działka jest obecnie 
Dojazd do działki drogą jednorodzinnej z usługami objęta umową 
o nawierzchni asfaltowej. Działka | oraz w niewielkiej części dzierżawy rolnej 
w kształcie wydłużonego - 6 KDD - droga publiczna z |-miesięcznym 
prostokąta o szerokości 13m, klasy D dojazdowa okresem 
topografia płaska. Przez działkę wypowiedzenia. 
przebiegają sieci wodociągowe. 

Kw GL1G/00109779/2, 0.1690 Działka położona Przeznaczenie działki Działka przeznaczona 250 000,00 do ceny sprzedaży 
nieruchomości 
doliczony zostanie 
podatek VAT 

w wysokości 23% 

    
Działki można zobaczyć w WEBEWID - Powiatowy System Informacji Przestrzennej: https://gliwicki.webewid.pl/e-uslugi/portal.mapowy oraz na stronach 
geoportal.gov.pl i mapy.geoportal.gov.pl. 

Z regulacjami planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać na stronie internetowej https://sip.gison.pl/pilchowice. 

  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w.nębygiu ppp enionych w niniejszym wykazie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. | 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem ........... O ada ostatnia 

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pilchowicach i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Pilchowice oraz prasie internetowej. 
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