
 

                                                                                                                                          Załącznik do Zarządzenia nr 2 /22  

                                                                                                                                          Burmistrza Czechowic-Dziedzic 

                                                                                                                                          Z dnia 5 stycznia 2022 r.  

 

WYKAZ 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  

W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO. 
                               
          Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje  
do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego  nieograniczonego.     

 
Działka oznaczona numerem 4957/1 o powierzchni 0,0926 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 
Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice posiadająca użytki: B (tereny mieszkaniowe) 
oraz Bi (inne tereny zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie 
nr KA1P/00058681/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.  
Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) ww. księgi wieczystej wolne są od wpisów. 
 
Nieruchomość obejmująca ww. działkę położona jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Romualda 
Traugutta. Działka ta zabudowaną jest budynkiem dawnej strażnicy, wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytków. Posiada kształt zbliżony do trapezu, położona jest w terenie płaskim, częściowo jest 
ogrodzona. Posiada bezpośredni dostęp do powiatowej drogi publicznej – ul. Romualda Traugutta.  
W obrębie działki przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa i gazowa, natomiast w pobliżu działki 
przebiegają sieci: teletechniczna i  kanalizacji sanitarnej.   
Budynek zlokalizowany na ww. działce jest wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy. Wybudowany w 
1905 r., pierwotnie pełnił funkcję strażnicy ochotniczej straży pożarnej, obecnie wykorzystywany jako 
budynek usługowo-handlowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 64,00 m2, powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 46,82 m2. Budynek wymaga generalnego remontu. 
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast według „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice” przyjętym uchwałą  
nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 roku, ww. działka 
znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie dominujące  
i kierunku przeznaczenia uzupełniającego: m.in. zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, parkingi i garaże oraz częściowo w terenach dróg klasy zbiorczej istniejącej.  
Działkę przeznacza się do sprzedaży w celu jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem  
w studium. 
 
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 149 600,00 zł. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na  podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa z dniem 21 lutego 2022 r.   
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2. 
 
 
 
 
 

B u r m i s t r z  
 
 
Marian Błachut   

 


