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                                                                                                                                    Burmistrza Czechowic-Dziedzic 

                                                                                                                                     z dnia 7 marca 2023 r. 

 

WYKAZ 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ. 
                               

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.    

 
Działka oznaczona numerem 4948, o powierzchni 0,0510 ha w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 
Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0001 Czechowice, posiadająca użytek Br/R (grunty rolne 
zabudowane), zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00049793/7,  
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 
 
Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony 
wschodniej graniczy z drogą krajową i oddzielona jest od niej ekranami wygłuszającymi. Posiada kształt 
nieregularnego wielokąta, stanowi fragment przydomowego ogrodu z sąsiedniej nieruchomości. 
Porośnięta jest trawą, drzewami i krzewami ozdobnymi, część działki zabudowana jest fragmentem 
budynku gospodarczego stanowiącego własność właściciela nieruchomości przyległej. Przedmiotowa 
działka nie posiada dostępu do gminnej drogi publicznej oraz brak jest możliwości zjazdu z drogi DK-1.  
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
zachodniej obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, uchwalonego uchwałą nr XL/353/13 Rady Miejskiej  
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach 
produkcyjno-usługowych (symbol planu A/PU2). 
Sprzedaż ww. działki następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00049791/3. 
Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.  
 
Sprzedaż działki następuje za cenę netto 55 213,00 zł + podatek VAT w wysokości 23% od tej kwoty, czyli 

łączna cena sprzedaży wynosi 67 911,99 zł. 
   
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  
26 kwietnia 2023 r.   
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 3/2. 
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