
Załącznik do zarządzenia nr  RO.0050.076.2019 Wójta Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2019 r. 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

Wójt Gminy Lubomia 
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej 

wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomia przeznaczonej do oddania w użyczenie: 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi 

wieczystej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim  

i katastru nieruchomości; powierzchnia 

nieruchomości 

Opis nieruchomości 1. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków 

 

Okres użyczenia Informacje 

Nieruchomość położona w 

Nieboczowach na działkach nr 

1792/155, 1795/155, 1789/160,173 i 

części działki nr 1786/172 o łącznej 

powierzchni 2,9348 ha, arkusz mapy 1, 

obręb Nieboczowy, jednostka 

ewidencyjna Lubomia, zapisanej w 

księdze wieczystej nr 

GL1W/00034885/5 prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim 

stanowiąca własność Gminy Lubomia 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana 

obiektami sportowymi pod nazwą 

„Stadion im. dr. Czesława Burka” 

położonymi w Nieboczowach przy      

ul. Jana Kochanowskiego 25 w skład 

których wchodzi:  boisko do piłki 

nożnej, budynek zaplecza socjalnego 

boiska, siłownia plenerowa, skatepark    

i boisko wielofunkcyjne. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi. 

 

 

 

1. Zgodnie z uchwałą nr XLV/287/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 

22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubomia dla określonych terenów ogłoszonego 

w Dz. Urz. Woj. Śląskiego w dniu 09 kwietnia 2018 r. poz.2457, 

działki położone są w terenach o symbolu: 

 

- B5 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- B2 ZP - tereny zieleni urządzonej,  

- B1,2,3 US – obiekty i tereny sportowo – rekreacyjne. 

 

Ustalenia szczegółowe i ogólne dla terenu przeznaczonego do oddania 

w użyczenie zawarte zostały w tekście wskazanego miejscowego 

planu. 

2. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków:  

- działka nr 1792/155 – Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 

0,6943 ha, 

- działka nr 1795/155 – Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 

1,1254 ha, 

- działka nr 1789/160 – Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 

0,2428 ha, 

- działka nr 173 – Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,2470 ha, 

- działka nr 1786/172 – Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 

0,5244 ha oraz B- tereny mieszkaniowe – 0,1009 ha. 
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Kultury, Sportu     

i Rekreacji           

w Lubomi  

Wykaz niniejszy został sporządzony na okres 21 dni tj. od dnia 26.07.2019 r. do dnia 16.08.2019 r. 

 


