
                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                     do Zarządzenia Wójta Gminy Włodowice 
                                                                                                                                                                     Nr 29/2015 z dnia 05.02.2015r. 

      Wykaz  nieruchomości mienia komunalnego  gminy WŁODOWICE przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu w 2015 roku.

Nr księgi 
wieczystej

Numer 
działki

Pow. 
w m2

Położenie Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości Cena 
wywoławcza 

Uwagi

CZ1M/00048671/4 545/13 6165 Włodowice Nieruchomość 
rolna 
niezabudowana

Działka nr 545/13  zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona 
pod:
Przeznaczenie podstawowe- tereny rolnicze, grunty orne, 
łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze. 
 Przeznaczenie uzupełniające:
istniejąca  zabudowa  zagrodowa,  urządzenia  sportu  i 
rekreacji, obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej, 
zadrzewienia,  zakrzewienia  itp.,  trasy  turystyczne,  drogi 
polne,  sieci,  nieuciążliwe  urządzenia  infrastruktury 
technicznej i komunalnej
Symbol planu : R2
Działka  położona  jest w otulinie  Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd,  w strefie GZWP., w strefie K – ochrony 
konserwatorskiej  walorów  widokowych  i  ekspozycji 
dominant krajobrazowych. Przez część działki przechodzi 
sieć elektroenergetyczna średniego napięcia.

 

  30 024,00zł

CZ1M/00049370/1 409 319 Rudniki Nieruchomość 
niezabudowana

Działka nr 409 zgodnie z m. p.  z.  p.  przeznaczona 
pod:

 przeznaczenie  podstawowe- tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności 
zabudowy i zabudowy zagrodowej.
 przeznaczenie uzupełniające- 
 usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, 
obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna,
  przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia
  itp., trasy i urządzenia komunikacyjne, 
 sieci,  nieuciążliwe  urządzenia  i  obiekty   infrastruktury 
technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla 
nich  niezależnej  nieruchomości  i  nie  definiowane   jako 
teren. 

 5 503,00zł



Symbol planu 5MN1.
oraz w części  tj. 2mb pod poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem KD2 
KD2 - TERENY KOMUNIKACJI - DROGI 
PUBLICZNE - ULICE I DROGI ZBIORCZE (DROGI 
POWIATOWE)
a). Przeznaczenie podstawowe – droga 
jednojezdniowa, dwupasowa.

b). Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, 
elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
obiekty i urządzenia inżynierskie.

Działka  położona jest strefie GZWP

Wykaz  wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i  u sołtysów  na okres 21 dni tj. od 16.02.2015r  do 10. 03. 2015r. 
   
Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1,2 - ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r   poz. 518 z póź. zm.) 
wzywa się osoby , którym przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu nieruchomości. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.03. 2015r.

Włodowice dnia 05.02.2015r.

Wykaz sporządziła:
Elżbieta Opałka 


