
   Wykaz  nieruchomości mienia komunalnego  gminy WŁODOWICE przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu w 2011 roku.

Nr księgi  wieczystej Numer 
działki

Pow. w 
m2

Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena 
wywoławcza 

Uwagi

 
CZ1M/00036914/3 104/2 1719 Morsko Nieruchomość 

zabudowana 
położona Morsku 
przy ulicy 
Zamkowej 

                    2U3:
a)Przeznaczenie  podstawowe  -  teren  zabudowy  usług 

komercyjnych – handlu i gastronomii.
b)Przeznaczenie uzupełniające:

− obiekty małej architektury,
− zieleń  izolacyjna,  rekreacyjna,  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.

Działka położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, w strefie GZWP. 
Na działce obowiązuje – obowiązująca linia zabudowy. 
Działka położona jest w strefie B2- ochrony konserwatorskiej 
historycznych układów przestrzennych. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD3. 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
wodociągowej i energetycznej. 

115 997,00
    /netto/



CZ1M/00050505/7 303/2 1381 Parkoszowice Działka 
niezabudowana 
położona przy 
drodze do Skarżyc 

-  w  części  tj.  do  60  mb.  od  linii  rozgraniczającej  drogę 
oznaczoną symbolem KD5 pod : 
                10MN1:  

a)Przeznaczenie  podstawowe  -  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności 
zabudowy i zabudowy zagrodowej.

b)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.

-  w części t. ok. 1 mb. pod poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem KD5. 
KD5 - TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNE 
- ULICE I DROGI DOJAZDOWE (DROGI GMINNE)
a)Przeznaczenie  podstawowe  –  droga  jednojezdniowa, 

dwupasowa o szerokości linii rozgraniczających 10,0 m.
b)Przeznaczenie  uzupełniające  -  zieleń  izolacyjna,  elementy 

infrastruktury  technicznej  (bez  budynków),  obiekty  i 
urządzenia inżynierskie.

14 318,00
/ netto/



- w pozostałej części pod : 
                  R2: 
a)Przeznaczenie  podstawowe  –  tereny  rolnicze:  grunty  orne, 

łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze.
b)Przeznaczenie uzupełniające:

− istniejąca zabudowa zagrodowa,
− urządzenia sportu i rekreacji,
− obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
− istniejące zadrzewienia, zakrzewienia itp.,
− trasy turystyczne, drogi polne,
− sieci,  nieuciążliwe  urządzenia  infrastruktury 

technicznej i komunalnej.
Działka położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, w strefie GZWP. 
Na działce obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD5. 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
energetycznej i wodociągowej    

CZ1M/00049370/1 1312 2074 Rudniki Nieruchomość 
niezabudowana 
położona 
w Rudnikach 

- w części tj. na długości działki    do 20 mb. pod 25 MN1 : 
                       25MN1:

a)Przeznaczenie  podstawowe  -  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności 
zabudowy i zabudowy zagrodowej.

b)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.

11 666,00
/ netto/



- w części tj. na długości działki  do 40 mb. pod 3 MN2 : 
                      3MN2:
a)Przeznaczenie  podstawowe  -  tereny  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej  w  formie  budownictwa 
skoncentrowanego.

b)Przeznaczenie uzupełniające:
− usługi nieuciążliwe,
− 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.

- w części tj. na długości działki  do 10 mb. pod 
projektowaną drogę oznaczoną symbolem KDW. 

 KDW  -  TERENY  KOMUNIKACJI  -  DROGI 
WEWNĘTRZNE
a)Przeznaczenie podstawowe – drogi nie zaliczone do żadnej 

kategorii  dróg  publicznych  -  projektowane  drogi  w 
osiedlach mieszkaniowych,  istniejące  drogi  dojazdowe do 
gruntów  rolnych  i  leśnych,  dojazdowe  do  obiektów 
użytkowanych przez podmioty gospodarcze.

b)Przeznaczenie  uzupełniające  -  elementy  infrastruktury 
technicznej (bez budynków).

- w części tj. na długości działki  40 mb. pod 2 MN2 : 
a)Przeznaczenie  podstawowe  -  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  w  formie  budownictwa 
skoncentrowanego.
b)Przeznaczenie uzupełniające:

− usługi nieuciążliwe,
− 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.

- w części tj. na długości działki  10 mb. pod projektowana 
drogę oznaczoną symbolem KD5 : 
KD5 - TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNE 
- ULICE I DROGI

             DOJAZDOWE (DROGI GMINNE)
a)Przeznaczenie  podstawowe  –  droga  jednojezdniowa, 

dwupasowa o szerokości linii rozgraniczających 10,0 m.
b)Przeznaczenie  uzupełniające  -  zieleń  izolacyjna,  elementy 

infrastruktury  technicznej  (bez  budynków),  obiekty  i 
urządzenia inżynierskie.

- w pozostałej części pod  R2 :  

                        R2:
a)Przeznaczenie  podstawowe  –  tereny  rolnicze:  grunty  orne, 

łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze.
b)Przeznaczenie uzupełniające:

− istniejąca zabudowa zagrodowa,
− urządzenia sportu i rekreacji,
− obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
− istniejące zadrzewienia, zakrzewienia itp.,
− trasy turystyczne, drogi polne,
− sieci,  nieuciążliwe  urządzenia  infrastruktury 

technicznej i komunalnej.



CZ1M/00064646/8 300/4 3265 Włodowice Nieruchomość 
zabudowana 
położona we 
Włodowicach przy 
ulicy Robotniczej

           5P2: 
a)Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy produkcyjnej, 

usługowo-wytwórczej, składy, bazy i magazyny.
b)Przeznaczenie uzupełniające:

− obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
− usługi komercyjne,
− zieleń izolacyjna, zadrzewienia, zakrzewienia itp.,
− urządzenia komunikacyjne, 
− sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i 

komunalnej.
oraz w części tj. 2 mb. pod poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem KDW. 

 KDW  -  TERENY  KOMUNIKACJI  -  DROGI 
WEWNĘTRZNE
a)Przeznaczenie podstawowe – drogi nie zaliczone do żadnej 

kategorii  dróg  publicznych  -  projektowane  drogi  w 
osiedlach mieszkaniowych,  istniejące  drogi  dojazdowe do 
gruntów  rolnych  i  leśnych,  dojazdowe  do  obiektów 
użytkowanych przez podmioty gospodarcze.

b)Przeznaczenie  uzupełniające  -  elementy  infrastruktury 
technicznej (bez budynków).

  
W/w działka położona jest na terenie otuliny Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd, w strefie GZWP. 
Na części działki zaprojektowana jest sieć elektroenergetyczna 
średniego napięcia .
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD5. 
Działka częściowo położona jest w strefie ZC-150.0
 

158 065,00
/ netto/



CZ1M/00072635/7 291/6 1534 Włodowice Nieruchomość 
zabudowana 
położona we 
Włodowicach przy 
ulicy Krakowskiej

             5U3: 
a)Przeznaczenie  podstawowe  -  teren  zabudowy  usług 

publicznych  -  obiekty  użyteczności  publicznej 
przeznaczone  dla  opieki  zdrowotnej  oraz  nieuciążliwych 
usług komercyjnych.

b)Przeznaczenie uzupełniające:
− obiekty małej architektury,
− zieleń  izolacyjna,  rekreacyjna,  zadrzewienia, 

zakrzewienia itp.,
− urządzenia komunikacyjne, 
− sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia 
dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane 
jako teren.

oraz w części tj. ok. 3 mb. 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 w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, w strefie GZWP .
Na działce obowiązuje – obowiązująca linia zabudowy .
Działka położona jest w strefie  B- ochrony konserwatorskiej – 
obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD2. 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
energetycznej i wodociagowej. 

Na części działki oznaczonej numerem 291/6 
zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej- kolektor 
tłoczny. 

337 837,00
/ netto/



CZ1M/00072635/7 291/5 66 Włodowice Nieruchomość 
zabudowana 
położona we 
Włodowicach przy 
ulicy Krakowskiej

             5U3: 
c)Przeznaczenie  podstawowe  –  teren  zabudowy  usług 

publicznych  –  obiekty  użyteczności  publicznej 
przeznaczone  dla  opieki  zdrowotnej  oraz  nieuciążliwych 
usług komercyjnych.

d)Przeznaczenie uzupełniające:
− obiekty małej architektury,
− zieleń  izolacyjna,  rekreacyjna,  zadrzewienia, 

zakrzewienia itp.,
− urządzenia komunikacyjne, 
− sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia 
dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane 
jako teren.

oraz w części tj. ok. 3 mb. pod poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem KD2 : 
KD2 – TERENY KOMUNIKACJI – DROGI PUBLICZNE 
– ULICE I DROGI

             ZBIORCZE (DROGI POWIATOWE)
c)Przeznaczenie  podstawowe  –  droga  jednojezdniowa, 

dwupasowa.
d)Przeznaczenie  uzupełniające  –  zieleń  izolacyjna,  elementy 

infrastruktury  technicznej  (bez  budynków),  obiekty  i 
urządzenia inżynierskie.

Działka położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, w strefie GZWP .
Na działce obowiązuje – obowiązująca linia zabudowy .
Działka położona jest w strefie  B- ochrony konserwatorskiej – 
obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD2. 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
energetycznej i wodociągowej.

18 361,00
/ netto/



CZ1M/00072635/7 291/7 399 Włodowice
Nieruchomość 
zabudowana 
położona we 
Włodowicach przy 
ulicy Krakowskiej

             5U3: 
e)Przeznaczenie  podstawowe  -  teren  zabudowy  usług 

publicznych  -  obiekty  użyteczności  publicznej 
przeznaczone  dla  opieki  zdrowotnej  oraz  nieuciążliwych 
usług komercyjnych.

f)Przeznaczenie uzupełniające:
− obiekty małej architektury,
− zieleń  izolacyjna,  rekreacyjna,  zadrzewienia, 

zakrzewienia itp.,
− urządzenia komunikacyjne, 
− sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia 
dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane 
jako teren.

oraz w części tj. ok. 3 mb. pod poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem KD2 : 
KD2 - TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNE 
- ULICE I DROGI

             ZBIORCZE (DROGI POWIATOWE)
e)Przeznaczenie  podstawowe  –  droga  jednojezdniowa, 

dwupasowa.
f)Przeznaczenie  uzupełniające  -  zieleń  izolacyjna,  elementy 

infrastruktury  technicznej  (bez  budynków),  obiekty  i 
urządzenia inżynierskie.

Działka położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, w strefie GZWP .
Na działce obowiązuje – obowiązująca linia zabudowy .
Działka położona jest w strefie  B- ochrony konserwatorskiej – 
obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD2. 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci 
energetycznej i wodociagowej. 

 10 692,00
/ netto/



Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i u sołtysów na okres 21 dni tj. od 19.08.2011r do 09.09.2011r.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami/ tj. Dz. U. z 2010r  Nr 102 poz.651 ze zm./ wzywa się 
osoby, którym przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu nieruchomości.

Termin  składania wniosków upływa z dniem 30.09.2011roku

Włodowice dnia 17.08.2011roku

Wykaz sporządziła:
Elżbieta Opałka


