
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/ 134 /2019 z dnia 18 października 2019 r.     
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

Lp Nr 
działki 

Obszar 
[ha] 

KW Położenie Opis nieruchomości      Termin 
       zagospo- 

       darowania 

Przeznaczenie 
w mpzp  

Cena 

wywoławcza 
w zł.- 

Forma 
sprzedaży 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 271/2 
k.m.5 

0,3400 OP1N/000 

41154/7 
Piątkowice, jednostka ewidencyjna 

Łambinowice, powiat nyski - na 

zapleczu zabudowy siedliskowej wsi  

w sąsiedztwie gruntów rolnych  

i zabudowy zagrodowej. Działka 

posiada połączenie z drogą publiczną 

wyłącznie przez nieruchomości 

sąsiadujące. 

Niezabudowana, nieogrodzona działka 

gruntu kształtu nieregularnego, 

stanowiąca nieruchomość rolną, 

położona na terenie pofałdowanym, 

zalewowym,  użytek w klasie RIIIb, 

PsIII, porośnięta roślinnością trawiastą, 

krzewami i drzewami. Działka 

nieuzbrojona, posiada dostęp do sieci 

energetycznej i wodociągowej wsi. 

Część nieruchomości objęta jest umową 

dzierżawy pod uprawy ogrodowe 

obowiązującą do 31.03.2020r., 

pozostała część jest wolna od obciążeń, 

roszczeń i praw osób trzecich. 

Nie dotyczy Brak mpzp 8 500,00 
 

Przetarg ustny 

ograniczony  

2 358/1 
k.m.1 

0,0200 OP1N/000

41143/7 
Łambinowice, w powiecie nyskim,  

w centralnej części miejscowości przy 

rondzie w okolicy ul. T. Zawadzkiego 

pomiędzy budynkiem mieszkalnym,  

a budynkiem usługowym – apteką.  

Działka posiada dostęp  

do drogi publicznej nr DP 1533 O 

Działka (użytek klasy RIVb) w części 

porośnięta trawą i ogrodzona siatką 

rozciągniętą na słupkach osadzonych  

w betonowej podmurówce, w części - 

od strony drogi publicznej - utwardzona 

kostką betonową. Przez teren działki 

przebiega sieć kanalizacyjna, a przy jej 

północnej granicy zlokalizowany jest 

słup elektroenergetyczny, którego jedno 

ramię znajduje się na działce. 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, 

roszczeń i praw osób trzecich. 
 

Nie dotyczy 6U zabudowa 

usługowa 

(handel, 

gastronomia, 

rekreacja, 

administracja) 

w części KDZ 

- tereny dróg 

zbiorczych 

6 000,000 Przetarg ustny 

nieograniczony 



3 724/12 

k.m.3 

0,1154 OP1N/000

41143/7 
Łambinowice w powiecie nyskim,  

w sąsiedztwie powstającego osiedla 

domków jednorodzinnych.  

W niedalekiej odległości znajdują się 

placówki oświatowe (szkoła, 

przedszkole), boisko sportowe oraz 

tereny zielone.   

Działka posiada dostęp  

do drogi publicznej nr 104712O pod 

warunkiem zapewnienia 

każdoczesnemu właścicielowi prawa 

przejścia i przechodu poprzez działkę 

nr 742/1. 

Niezabudowana, nieużytkowana działka 

gruntu (symbol klasoużytku – Bp,PsV) 

kształtu prostokąta, położona w terenie 

równinnym, płaskim, porośniętym 

roślinnością trawiastą. Działka 

uzbrojona w sieć wodociągową i 

kanalizacyjną. Nieruchomość jest wolna 

od obciążeń, roszczeń i praw osób 

trzecich. 
 

Nie dotyczy MN:1 – 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

52 000,00 
 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

 

Do ceny nieruchomości może zostać naliczony podatek Vat, jeśli obowiązujące w dacie zbycia przepisy będą nakładały taki obowiązek. 

 

Dla osób o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2204 ze zm.),wyznacza się termin  złożenia wniosku o skorzystanie z pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 29 listopada 2019r.   
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  (tj. 18.10.2019 – 08.11.2019 r.) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie: Piątkowice, w Biuletynie Inf. Publicznej pod adresem: 

www.bip.lambinowice.pl oraz poprzez informację o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej.  
Prawo pierwokupu działki gruntu nr 271/2 położonej w Piątkowicach przysługuje na zasadach określonych w art. 3 ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz.U.2019r., poz. 1362 z późn. zm.), a zgodnie z zapisami art. 2b pkt 

1 i 2 przedmiotowej ustawy: ,, Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości,  
a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.’’ 
 

 
 

 

Wójt 

/-/ Tomasz Karpiński 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Łambinowice, 18.10.2019 r. 
Wyk.E.Pętal                                                  
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