
Zdzieszowice, dn. 10.10.2017r.

Materiał informacyjny do projektu budżetu na 2018r.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2018r. 

nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2018r.

Miejscowość Nr Działki
Powierz 
chnia w 

m2

Położenie szczegółowe 
nieruchomości

Planowana 
kwota do 

uzyskania ze 
sprzedaży

Cel sprzedaży:

Krępna 145, 146 1094

Nieruchomość zabudowana przy 

ulicy Zdzieszowickiej 33 w 

Krępnej (budynek po byłym 

przedszkolu)

100 000 zł Na cele mieszkaniowe

Krępna cześć dz 529/1 ok 350
Działka zabudowlana przy ulicy 

Cegielnianej w Krępnej
10 000 zł Pod tereny ujęć wody

Januszkowice 108/35 74

Nieruchomość położona wśród 

terenów rekreacyjnych przy tzw. 

Dużym Jeziorze w 

Januszkowicach

1 850 zł Na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Januszkowice 108/20 441

Nieruchomość położona wśród 

terenów rekreacyjnych przy tzw. 

Dużym Jeziorze w 

Januszkowicach

11 025 zł Na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zdzieszowice 1236/5 3083
Nieruchomość położona przy 

zbiorniku wodnym
12 000 zł Na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Gazociąg w 

mejscowości 

Oleszka i Jasiona

Oleszka i Jasiona 500 000 zł N a rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa

Suma

634 875,00 zł 

- 6 3 5  000,00 zł

Sporządził: Michał Kilisz



Zdzieszowice, dn. 10.10.2017r.

Materiał informacyjny do projektu budżetu na 2018r.

Szczegółowy wykaz planowanych do nabycia w 2018r. 

nieruchomości z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu

Wykaz planowanych nieruchomości do nabycia do zasobu komunalnego w 2018r

Miejscowość Nr działki
Powierzchnia 

w m2
Położenie działki

Planowana 

kwota nabycia
Cel nabycia

Zdzieszowice
Cześć dz 
nr 274/1

200

Część gruntu 

zajętego pod 
rowem przy ulicy 

Myśliwca

12 500,00 zł

Zgodnie z 
dotychczasowym - 

użytkowaniem- j ako 

rów

Zdzieszowice dz 237 260 Przy ulicy Miarki 15 800,00 zł

Zgodnie z 

dotychczasowym 
sposobem 

użytkowania pod 

plac zbaw dla dzieci

Zdzieszowice dz 236 236 Przy ulicy Miarki 13 500,00 zł

Zgodnie z 

dotychczasowym 
sposobem 

użytkowania pod 

plac zbaw dla dzieci

SUMA ~42 000,00 zł

Wydatek dot. nabycia części dz 274/1 w Zdzieszowicach dotyczy wykupu gruntu pod częścią rowu przy ulicy 

Myśliwca w Zdzieszowicach, celem regulacji jego stanu zgodnie z władaniem w terenie, ponieważ podczas 

pomiarów geodezyjnych okazało się, że jego część nie stanowi własności gminy.

Wydatek w kwestii nabycia działek nr 236 i 237 w Zdzieszowicach, dotyczy wykupu tych działek celem 

regulacji stanu władania zgodnego z dotychczasowym tj pod plac zabaw dla dzieci.

Sporządził: Michał Kilisz

BU


