
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/ 155 /2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.        
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice 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 

1 554/2 

k.m.1 

0,5823 OP1N/ 

00041149/9 

Bielice w powiecie nyskim, w jednostce 

ewidencyjnej Łambinowice, 

w otoczeniu upraw rolnych i gruntów własności 

spółki eksploatującej kruszywa i surowce mineralne.  

Droga gruntowa z dostępem do drogi publicznej 

oznaczonej nr 611/2 poprzez  

dr gruntową o nr działki 554/3 własności Gminy 

Łambinowice.  

Działka kształtu prostokąta, objęta koncesją na 

wydobycie udokumentowanego złoża kruszywa 

naturalnego. Działka stanowi użytek klasy dr i podlega 

dzierżawie na okres do 3 miesięcy licząc od dnia 

02.11.2020r. 

Przez działkę przebiega linia przesyłowa wysokiego 

napięcia 220kV. 

Z wyłączeniem obciążenia umową dzierżawy 

przedmiotowa działka nie jest przedmiotem obciążeń, 

praw i roszczeń osób trzecich. 

Nie dotyczy 4PE,5PE – teren 

czynnego wyrobiska 

eksploatacyjnego 

położonego w części 

pd.-zach.; 

PE-F – tereny filarów 

ochronnych 

100 100,00 zł 

 

Przetarg 

ustny 

ograniczony  

2 187/4 

k.m.1 

0,3413 

(udział 

325/ 
10.000) 

 

OP1N/ 

00053682/4 

Łambinowice przy ulicy Kolejowej 13,  

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jednorodzinnej  

i obiektów użyteczności publicznej. Działka gruntu 

(użytek klasy B) współwłasności gminy 

Łambinowice i osób fizycznych, zabudowana 

wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Działka 

kształtu zbliżonego do trójkąta, nieogrodzona, 

posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 

DP1533O. 

Lokal mieszkalny położony w jednopiętrowym 

budynku o 4 klatkach schodowych, mieszczącym 

łącznie 34 lokale, wybudowanym przed 1939 r., z 
częściowo użytkowym poddaszem, w 90% 

podpiwniczony. W budynku nie ma dźwigu windy.  

Budynek murowany, nie ocieplony, dach dwuspadowy, 
o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. 

Lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze (1-sza 

kondygnacja) w klatce nr 13. Lokal składa się z 
przedpokoju, łazienki z ubikacją, kuchni i 2 pokoi o 

łącznej pow. użytkowej 60,77m2. Lokal wyposażony 

jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Do 
lokalu doprowadzona jest tylko zimna woda. Lokal 

ogrzewany piecem (kuchennym i kaflowym). Z 

lokalem związany jest udział 325/10.000 cz. w 
nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo 

współwłasności gruntu oraz części budynku i 

urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 

użytkowej 14,49 m2. 

Lokal  objęty 

umową najmu  

na czas 

nieoznaczony 

4MW- o podst. 

przeznaczeniu dla 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

Wartość lokalu 

48 950,00 zł 

 
Wartość udziału 

325/10.000 cz. 

w prawie 
współwłasności 

budynku i urządzeń, 

które nie służą 
wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali:  

5 620,00 zł 
 

Łącznie 54 570,00 zł 

 

Sprzedaż 

bezprzetargo

wa na rzecz 

najemcy 



3 605/10 

k.m.3 

0,0500 

(udział 
236/ 

10.000) 

 

OP1N/ 

00030358/7 

Łambinowice przy ulicy Powstańców Śląskich 5, 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Działka gruntu (użytek klasy B) 

współwłasności gminy Łambinowice i osób 

fizycznych, zabudowana 5-

kondygnacyjnym(4piętra), trzyklatkowym 

wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym.  

W podpiwniczeniu budynku znajdują się komórki 

użytkowane przez właścicieli i najemców. Działka 

wydzielona po obrysie budynku, nieogrodzona, z 

dostępem do dr publicznej - ul. Powstańców Śląskich 

przez działkę drogową własności gminy Ł-ce nr 

605/9. 

Lokal mieszkalny położony w budynku mieszczącym 

łącznie 45 lokali, wybudowanym w latach 60-tych 
XXw. Budynek wybudowany w technologii 

tradycyjnej, docieplony. Dach płaski kryty papą.  

W budynku nie ma dźwigu windy. 
Lokal położony jest na 4 piętrze w klatce nr 5  

i składa się z:przedpokoju, łazienki z ubikacją, kuchni i 

2 pokoi o łącznej pow. użytkowej 44,30m2. Lokal 
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, 

kanalizacyjną. C.O. z kotłowni osiedlowej. Do lokalu 

doprowadzona jest tylko zimna woda. 
Z lokalem związany jest udział 236/10.000 cz.  

w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo 

współwłasności gruntu oraz części budynku i 
urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali.  

Lokal  objęty  

umową najmu  

na czas 

nieoznaczony 

43MW- zabudowa 

niska, średnio  

i średniowysoka 

mieszkalna 

jednorodzinna  

i wielorodzinna 

Wartość lokalu 

53 850,00 zł 
 

Wartość udziału 

236/10.000 cz. 
w prawie 

współwłasności 

budynku i urządzeń, 
które nie służą 

wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali:  
510,00 zł 

 

Łącznie 54 360,00 zł 

 

Sprzedaż 

bezprzetargo

wa na rzecz 

najemcy 

 

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 2020 r., poz.1990 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 19 stycznia 2021r.   
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  (tj. 08.12.2020 – 29.12.2020) poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie: Bielice, 

w Biuletynie Inf. Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl oraz poprzez informację o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej. 
 

 

 

 

 

Wójt 

/-/ Tomasz Karpiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Łambinowice, 08.12.2020 r. 
Wyk.E.Pętal 

http://www.bip/
http://www.bip.lambinowice.pl/

