
                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr  53/2020 

                                                                                                                                                                                                                                      Wójta Gminy Radgoszcz  z dnia 7 września 2020 r. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży:  

 

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

oraz ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia 

nieruchomości 

(ha) 

Opis nieruchomości, przeznaczenie 

nieruchomości w planie miejscowym  

i sposób jej zagospodarowania 

Przeznaczenie nieruchomości Forma 

zbycia 

Cena  

sprzedaży 

nieruchomości 

Termin zapłaty 

ceny sprzedaży   

1. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 

Radgoszcz  
działka Nr: 3566/33  

księga wieczysta: 

TR1D/00062519/4 
prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych 

 

0,0500 ha 

Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 

rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 

Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 

 
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  

7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 

przetargu 

 Cena wywoławcza: 

25 000,00 zł. + należny 

podatek VAT = 

30 750,00 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 

płatna do dnia 
zawarcia aktu 

notarialnego 

sprzedaży 
nieruchomości 

2.  Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 

Radgoszcz  
działka Nr: 3566/34  

księga wieczysta: 

TR1D/00062519/4 
prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych 

0,0502 ha Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 

rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 

Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz  

 
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  

7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 

przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 

przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 100,00 zł. + należny 

podatek VAT = 

30 873,00 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 

płatna do dnia 
zawarcia aktu 

notarialnego 

sprzedaży 
nieruchomości 



3. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 

Radgoszcz  
działka Nr: 3566/35  

księga wieczysta: 

TR1D/00062519/4 
prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych 

0,0502 ha Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 

rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 

Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 

 
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  

7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 

przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 100,00 zł. + należny 

podatek VAT =  

30 873,00 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 

płatna do dnia 
zawarcia aktu 

notarialnego 

sprzedaży 
nieruchomości 

4. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 

Radgoszcz  
działka Nr: 3566/36  

księga wieczysta: 

TR1D/00062519/4 
prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych 

0,0502 ha Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 

rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 

Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 

 
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  

7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 

przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 100,00 zł. + należny 

podatek VAT = 

30 873,00  zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 

płatna do dnia 
zawarcia aktu 

notarialnego 

sprzedaży 
nieruchomości 

5. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 

Radgoszcz  
działka Nr: 3566/37  

księga wieczysta: 

TR1D/00062519/4 
prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych 

0,0500 ha Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 

rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 

Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 

 
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  

7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 

przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 000,00 zł. + należny 

podatek VAT = 

30 750,00 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 

płatna do dnia 
zawarcia aktu 

notarialnego 

sprzedaży 
nieruchomości 



6. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 

Radgoszcz  
działka Nr: 3566/38  

księga wieczysta: 

TR1D/00062519/4 
prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Wydział 
IV Ksiąg Wieczystych 

0,0500 ha Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 

Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 

rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 

Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 

 
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  

7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 

przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 000,00 zł. + należny 

podatek VAT =  

30 750,00 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 

płatna do dnia 
zawarcia aktu 

notarialnego 

sprzedaży 
nieruchomości 

7. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 
Radgoszcz  

działka Nr: 3566/39  

księga wieczysta: 
TR1D/00062519/4 

prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Wydział 

IV Ksiąg Wieczystych 

0,0502 ha Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 
Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 

prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 
rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 
Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
 

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  
7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 
komunalnego Gminy Radgoszcz 

przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 
przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 100,00 zł. + należny 

podatek VAT =  

30 873,00 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 
płatna do dnia 

zawarcia aktu 

notarialnego 
sprzedaży 

nieruchomości 

8. Radgoszcz 

gmina Radgoszcz 

Obręb ewidencyjny: 

0001 
Radgoszcz  

działka Nr: 3566/40  

księga wieczysta: 
TR1D/00062519/4 

prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Wydział 

IV Ksiąg Wieczystych 

0,0501 Działka niezabudowana znajduje się w terenie 

zalesionym w otoczeniu zabudowa letniskowa. 
Działka o regularnym kształcie zbliżonym do 

prostokąta. W niedalekim sąsiedztwie zalew  

Nieruchomość położona w terenach 
rekreacyjnych zgodnie z  miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy 
Radgoszcz z dnia 25 lutego 2004 r 

sprzedaż – Uchwała Nr XLVI/272/14  Rady 

Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości należącej do zasobu mienia 

komunalnego Gminy Radgoszcz 
 

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy 

Radgoszcz z dnia  
7 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości należących do zasobu mienia 
komunalnego Gminy Radgoszcz 

przeznaczonych do sprzedaży 

sprzedaż  

w drodze 
przetargu 

Cena wywoławcza: 

25 050,00 zł. + należny 

podatek VAT = 

30 811,50 zł. brutto 

Cena  

nieruchomości 
płatna do dnia 

zawarcia aktu 

notarialnego 
sprzedaży 

nieruchomości 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Radgoszczy na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w BIP oraz na stronie internetowej urzędu gminy. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust,1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 

(Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) upływa po 6 tygodniach licząc od daty wywieszenia wykazu. 
                                                                                                                                                                                

  


