
                                                                                                                                Załącznik nr 1 
                                                                                                                          do Zarządzenia Nr 375/2014 z dnia 5.05.2014
                                                                                                                

  Wykaz  nieruchomości mienia komunalnego  gminy WŁODOWICE przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu w 2014 roku.

Nr księgi 
wieczystej

Numer 
działki

Pow. w 
m2

Położenie Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości Cena 
wywoławcza 

Uwagi

CZ1M /
00048279/6

72, 
74/1, 
74/2, 
75, 76

 łączna 
pow. 
4180

Zdów
przy 
drodze za 
szkołą

Nieruchomość 
niezabudowana

Działki nr 72,74/1,74/2  przeznaczone są: 
w  części  tj.  do  ok.  46  mb.  od  linii 
rozgraniczającej  drogę  oznaczoną  symbolem 
KD5 pod : 8MN/RM:
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
identyfikacyjnymi 1MN/RM – 12MN/RM, dla 
których:

ustala  się przeznaczenie:  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy 
zagrodowej,  wraz  z  urządzeniami 
towarzyszącymi  niezbędnymi  do  jej 
funkcjonowania;
- w pozostałej części pod :    ZL2:
Przeznaczenie  podstawowe   –  tereny 
projektowanych dolesień i zadrzewień.
Przeznaczenie  uzupełniające: obiekty  służące 
gospodarce  leśnej, tereny rolnicze, drogi  leśne, 
elementy tras turystycznych. 
Część działki nr 74/2 przeznaczona jest we 
fragmencie ( przy linii drogi KD5 ) pod :  5R 

 

 48 070,00zł



Wyznacza  się  tereny  rolnicze,  oznaczone  na 
rysunku  planu  symbolem 
identyfikacyjnym 1R – 8R, dla których:

ustala się przeznaczenie- tereny rolnicze;
Działki  częściowo położone  są  w  strefie  SK- 
powiązań  ekologicznych,  w  strefie  SB- 
ochrony bioróżnorodności. 
Działki nr 75,76 obręb Zdów przeznaczone są: 
– w części pod : 5R
Wyznacza  się  tereny  rolnicze,  oznaczone  na 
rysunku  planu  symbolem  identyfikacyjnym 
1R – 8R, dla których:
ustala się przeznaczenie- tereny rolnicze;
- w części pod :   8MN/RM:
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
identyfikacyjnymi 1MN/RM – 12MN/RM, 
dla których:

ustala  się przeznaczenie:  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy 
zagrodowej,  wraz  z  urządzeniami 
towarzyszącymi  niezbędnymi  do  jej 
funkcjonowania;
w części pod :        ZL2:
Przeznaczenie  podstawowe   –  tereny 
projektowanych dolesień i zadrzewień.
Przeznaczenie  uzupełniające:  obiekty  służące 
gospodarce  leśnej,  tereny  rolnicze,  drogi  leśne, 
elementy tras turystycznych. 



Działki  częściowo położone  są  w  strefie  SK- 
powiązań  ekologicznych,  w  strefie  SB- 
ochrony bioróżnorodności. 

CZ1M/000 
48279/6

68, 69, 
70, 71

Łączna 
pow. 
3478

Zdów
 przy 
drodze za 
szkołą

Nieruchomość 
niezabudowana

Działki  nr  68,69,70,71  obręb  Zdów 
przeznaczone są: 
w  części  tj.  do  ok.  46  mb.  od  linii 
rozgraniczającej  drogę  oznaczoną  symbolem 
KD5 pod :       8MN/RM:
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
identyfikacyjnymi 1MN/RM – 12MN/RM, dla 
których:

ustala  się przeznaczenie:  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy 
zagrodowej,  wraz  z  urządzeniami 
towarzyszącymi  niezbędnymi  do  jej 
funkcjonowania;
- w pozostałej części pod :  ZL2:
Przeznaczenie  podstawowe   –  tereny 
projektowanych dolesień i zadrzewień.
Przeznaczenie  uzupełniające: obiekty  służące 
gospodarce  leśnej, tereny rolnicze, drogi  leśne, 
elementy tras turystycznych. 
Działki nr 68,69,70,71 położone są częściowo w 
strefie ZC150- stref ochrony sanitarnej wokół 
cmentarzy. 
Na działkach  obowiązuje nieprzekraczalna  linia 
zabudowy. 

 50 709,00zł



Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej 
symbolem KD5. 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z 
istniejącej sieci wodociągowej i energetycznej.

Wykaz  wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i u sołtysów  na okres 21 dni tj. od 09.05.2014r  do 30. 05. 2014r. 
   
Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1,2 - ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010r  Nr 102 
     poz. 651 z póź. zm./ wzywa się osoby , którym przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu nieruchomości. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 20.06. 2014r.
Włodowice dnia 05.05.2014r.

Wykaz sporządziła:
Elżbieta Opałka 


