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WYKAZ  NIERUCHOM(ŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  ZBYCIA

W DRODZE  DAROWIZNY

Na  podstawie  art.  35,  ust,  1,  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce

nieruchomościami  /tekst  jednolity  Dz. U. poz. 1899  z 2021r.  ze zmianami/  oraz  zgodnie

z uchwałą  Rady  Gminy  Pawłowice  nr XXIV/255/2021  z dnia  9 lutego 2021r,  w sprawie  wyrażenia

zgody  nadokonanie  darowizny  nieruchomości;  podaję  do  publicznej  wiadomości  wykaz

'nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia  w drodze  darowizny  na rzecz  Powiatu  Pszczyńskiego.

Niezabudowane  działki,  stanowiące  własność  Gminy  Pawłowice,  położone  w;

1.  Golasowicach  ozn. nr działek:  203/49  o pow. 0,0596  ha, 388/130  o pow, 0,0133  ha

zapisanych  w KW - GL1J/00001346/4  - (S 4161, S 4159).

2. Golasowicach  ozn. nr działki  457/49  o pow. 0,0007  ha, KW - GL1J/00023744/4  - (S 4161).

3. Golasowicach  ozn. nr działki  483/15  o pow. 0,0142  ha, KW - GL1J/00000435/8  - (S 2629).

4. Jarząbkowicach  ozn. nr działki  366/116  o pow. 0/0082  ha, zapisanej  w KW -
GLIJ/00000138/6  - (S 4159).

5. Jarząbkowicach  ozn. nr działek  717/112  o pow. 0,0338  ha, 718/68  o pow. 0/0029  ha
zapisanych  w KW - GL1J/00007470/4  - (S 4159),

6. Krzyżowicach  ozn. nr  działki  70/31 o pow. 0,0061 ha, KW - GL1J/00023743/7  - (S 4101  ).

7. Pawłowicach  ozn, nr działki  288/99  o pow, 0,0025  ha, KW - GL1J/00000893/6  - (S 4163).

8. Pielgrzymowicach  ozn. nr działek  1344/180  o pow. 0,0009  ha, 1346/184  o pow. 0,0008  ha

zapisanych  w KW - GL1J/00012410/4  - (S 2646).
9. Pielgrzymowicach  ozn, nr działki  1488/775  o pow, 0,0049  ha, zapisanej  w KW -

GL1J/00015360/9  - (S 4162),
.IO, Pielgrzymowicach  ozn, nr działek  1490/772  o pow. 0,0095  ha, 1492/160  o pow. 0/0144  ha,

1493/160  o pow. 0,0246  ha zapisanych  w KW - GL1J/00000660/4  - (S 4162),

11. Pielgrzymowicach  ozn, nr działek  1497/792  o pow. 0/0005  ha, 1501/780  o pow. 0/0021  ha,

1564/697  o pow. 0,0022  ha, 1566/689  o pow. 0,0043  ha, 1974/784  o pow. 0,0019  ha,

791/193  o pow. 0/0028  ha zapisanych  w KW - GL1J/00015360/9  - (S 4162, S 2646).

12. Pniówku ozn. nr działki  1599/164  o pow. 0,0084  ha, KW - GL1J/00019729/2  - (S 4108).

Działki  oznaczone  według  ewidencji  gruntów  użytkiem  dr  (drogi).

Wartość  księgowa  nieruchomoŚci  wynosi  ogółem  3379,94  zł.

Zbycie  w formie  darowizny  na rzecz  Powiatu  Pszczyńskiego,  na cel  publiczny  - pod  drogi  publiczne

o charakterze  dróg  powiatowych:  Korczaka  (S 4161),  Zawadzkiego  (S 4159),  Kraszewskiego  (S

2629),  Kasztanowa  (S  4159),  Ligonia  (S 4101),  Wodzisławska  (S  4163)  Zebrzydowicka  (S 2646),

Golasowicka  (S  4162),  Ońa  (S  4108).

W Dziale III  księgi  wieczystej  GL1J/00012410/4  wpisane są ograniczone  prawa rzeczowe.

Przeznaczenie  w planie  zaqospodarowania  przestrzenneqo:
Według miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  dla sołectwa Golasowice,

zatwierdzonego  uchwałą  Rady Gminy  Pawłowice nr XLII/472/2014  z dnia 23.09.2014r.,  ogłoszoną
wDzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  poz. 4869  zdnia  30.09.2014r.  działki  nr

203/49,  457/49,  483/15  położone są na terenie z przeznaczeniem  pod drogi publiczne  klasy
zbiorcza,  symbol  p1anu,,3KZ".
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' Według  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla sołectwa  Golasowice,
zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Gminy  Pa,włowice  nrXLII/472/2014  z dnia  23.09.2014r.,  ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym  Województwa Sląskiego  poz. 4869  z dnia  30.09.2014r.  działki  nr  483/15położona  jest  na terenach  z przeznaczeniem:  symbol  p1anu,2KZ",  ulice  zbiorcze  oraz,,4U"  usługi.

Według  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla sołectwa  Golasowice,
zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Gminy  Pawłowice  nrXLII/472/2014  z dnia  23.09.2014r.,  ogłoszoną
wDzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  poz.  4869  zdnia  30.09.2014r.  działka
nr388/130  położona  jest  na terenie  z przeznaczeniem  pod  drogi  pubłiczne  klasy  zbiorcza,,lKZ"
oraz  klasy  dojazdowa,KDD".

Według  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla sołectwa  Jarząbkowice,
zatwierdzonego uchwałą  Rady Gminy  w Pawłowicach  nr XLII/471/2014  zdnia  23.09.2014r.,
ogłoszoną  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śłąskiego  poz. 4868  z dnia  30.09.2014r.  działki
nr  366/116,  717/112,  718/68  położone  są na terenie  z przeznaczeniem  pod  drogi  publiczne  klasyzbiorcza  - symbol  planu,lKZ",

Według  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla obszaru  nr  5 w sołectwie
Pawłowice; zatwierdzonego uchwałą  Rady Gminy w Pawłowicach  nr XXV/353/2005  z dnia24.05.2005r,  ogłoszoną  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  nr  85 poz. 2333  z dnia
14.07.2005r,  działka  nr 288/99  położona  jest  na terenie  z przeznaczeniem  pod ulice klasy:zbiorcza,  symbol  planu,,KDZ",

Według  miejscowego  pjanu  zagospodarowania  przestrzennego  częŚci  sołectwa  Krzyżowice
w gminie  Pawłowice  zatwierdzonego  uchwałą  nr  XXXVI/468/2006  Rady  Gminy  Pawłowice  z dnia30 czerwca  2006  roku  ogłoszoną  w Dzienniku  llrzędowym  Województwa  Śląskiego  nr  97,  poz.
2648  z dnia 14.08.2006r.  działka  nr 70/31  położona  jest  na terenie  z przeznaczeniem  pod  ulice
zbiorcze,  symbol  p1anu,KZ1/2".

Według  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla sołectwa  Pielgrzymowice
wGminie Pawłowice, zatwierdzonego uchwałą  Rady Gminy  w Pawłowicach  nr XIX/170/2016z dnia  16.06.2016r,,  ogłoszoną  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  poz.  3373  z dnia
20.06.2016r.  działki nr 1344/180,  1346/184,  1488/775,  1490/772,  1492/160,  1493/160,
1497/792,  1501/780,  1564/697,  1566/689,  1974/784,  791/193  położone  są na tereniez przeznaczeniem  pod  drogi  publiczne  klasy  zbiorcza,  symbol  p1anu,B2KDZ".

Według  miejscowego  p1anu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Pniówek
zatwierdzonego  uchwałą  nr XXVI/372/2005  Rady Gminy  Pawłowice  z dnia 24 czerwca  2005r.
ogłoszoną  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  nr 100,  poz. 2732  z dnia 16  sierpnia
2005r.  działka  nr 1599/164  położona  jest  na terenach  z przeznaczeniem  pod  publiczne  drogi
zbiorcze,  symbol  planu,,l  67KDZ"  oraz  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej,,69MU",

Termin  do złożenia  do Urzędu  Gminy  w Pawłowicach  wniosku  przez  osoby,  którym  przysługuje
pierwszeństwo  w nabyciu  wyżej  wymienionych  nieruchomości  na podstawie  art. 34, ust.l  pkt  I i
2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami  wynosi  6 tygodni  od daty
wywieszenia  wykazu.

Niniejszy  wykaz  wywiesza  się  na okres  21 dni na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu  Gminy
Pawłowice  a także  zamieszcza  także  zamieszcza  się  na  stronach  internetowych  urzędu.
Informacje  o zamieszczeniu  wykazu  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie
w prasie  lokalnej  o zasięgu  obejmującym  co najmniej  powiat  pszczyński.

Pawłowice,  dnia  21 czerwca  2022r.
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