
 

Załącznik do Zarządzenia Nr. Or-IV.0050.496.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z 18.09.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Miasta  Jastrzębie – Zdrój przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Chabrowej. 

                                                                                                                                                                                                                                                         
W Y K A Z 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie – Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  
położonych przy ul. Chabrowej w Jastrzębiu-Zdroju 

 

Nr 
działki 

Pow. 
w ha 

Obręb,  
 k. m. 

położenie 
Nr KW Przeznaczenie i sposób zagospodarowania 

Cena nieruchomości 
netto 

403/23 0,1289 

Borynia  
k. m. 7 
ulica 

Chabrowa 
 

GL1J/00010258/6 
Dział III i IV wolne 

od wpisów. 
 

Nieruchomości położone są we wschodniej części sołectwa przy ul. Chabrowej, wąska 
asfaltowa ulica (ok. 7 km od centrum miasta), na obrzeżach strefy zabudowy (najbliższy 
budynek znajduje się ok. 35 m na północ od działki nr 403/23, lecz planowana jest budowa na 
sąsiedniej działce nr 402/23). Obecnie nie są one użytkowane (dawniej były użytkowane jako 
grunt orny). W bezpośrednim otoczeniu tych działek dominują niezabudowane tereny 
użytkowane rolniczo jako grunty orne (po zachodniej stronie ul. Chabrowej) lub łąki (po 
wschodniej stronie ul. Chabrowej oraz na południe od ul. Kwiatowej). Kilkadziesiąt metrów na 
wschód od ul. Chabrowej znajduje się porośnięta drzewami hałda. 
Ulica Chabrowa łączy ul. Powstańców Śląskich (drogę prowadzącą do Żor, których centrum 
odległe jest o ok. 5 km) z ul. Świerklańską (prowadzącą w kierunku węzła autostrady A1 
odległego o ok. 5 km). 
 
Działka nr 403/23 obejmuje prostokątny obszar o szerokości ok. 24-25 m i długości ok. 52 m, 
działka nr 404/23 obejmuje prostokątny obszar o szerokości ok. 23-24 m  
i długości ok. 52 m, działka nr 405/23 obejmuje prostokątny obszar o szerokości ok. 23-24 m 
i długości ok. 52 m, działka nr 406/23 obejmuje prostokątny obszar o szerokości ok. 23-24 m  
i długości ok. 51,5 m, a działka nr 407/23 obejmuje obszar kształtem zbliżony do pięciokąta  
o szerokości ok. 20-29 m i długości do ok. 52 m. Wszystkie te działki są nachylone na 
południe. 
 
W ul. Chabrowej dostępne jest uzbrojenie: wodociąg i energia elektryczna, acz sieci te 
dostępne są ok. 50 m na północ od działki nr 403/23 (i odpowiednio dalej o ok. 24 m od 
kolejnych położonych bardziej na południe). 
Przez wyceniane działki w osi wschód-zachód przebiega wyłączony z użytku gazociąg 
przesyłowy, który nie został ujawniony na mapie (prawdopodobnie gazociąg przebiega przez 
działkę nr 404/23). Usunięcie tegoż gazociągu jest możliwe, acz z uwagi na zagrożenie 
wybuchem wymaga specjalistycznych robót. 
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XII/119/2007 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28.06.2007 roku  
o symbolu roboczym Bo72 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 
160, poz. 2996 z dnia 25.09.2007 roku działki nr 403/23, 404/23, 405/23, 406/23, 407/23 
znajdują się w strefie: 5MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Działki znajdują 
się w terenie górniczym KWK „ Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Borynia”.   
Przeznaczenie dla 5MNU : 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa wraz  

51 000,00 zł 
 

(39,57 zł za  
1 m 2  ) 

 
+ VAT 

 

404/23 0,1223 

 
44 500,00 zł 

 
(36,39 zł za  

1 m 2  ) 
 

+ VAT 

405/23 0,1216 

 
48 000,00 zł 

 
(39,47 zł za  

1 m 2  ) 
 

+ VAT 

406/23 0,1208 

 
48 000, 00 zł 

 
(39,74 zł za  

1 m 2  ) 
 

+ VAT 



 

 
 

Uwaga: Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2174 z późn. 

zm.) objęta jest podatkiem VAT. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) winny złożyć wniosek do dnia 31.10. 2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

407/23 0,1196 

z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury 
technicznej oraz zielenią, za wyjątkiem stacji paliw oraz produkcji, składów i magazynów 
niezwiązanych z funkcją usługową; w obrębie poszczególnych działek możliwe jest dowolne 
łączenie wymienionych przeznaczeń; 
2) dopuszczalne: 

a) działalność produkcyjna związana wyłącznie z prowadzoną funkcją usługową, 
b) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz działalności z tym związanej, 
c) dla terenów 21MNU i 60MNU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej 
intensywności w budynkach o wysokości nie większej niż trzy kondygnacje, 

c) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty. 
 
W związku z tym, iż użytek ww. działek to RIIIb przy zabudowie nieruchomości konieczne 
będzie uzyskanie decyzji administracyjnej w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie  
z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1161). Informacje w przedmiotowej sprawie można 
uzyskać pod nr tel. 32 47 85 180. Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego 
planu oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania można uzyskać w Wydziale 
Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój oraz na stronie www.bip.jastrzebie.pl.  
Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia  
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 469 B tel. 32 47 85 273.                     
 
       

 
47 500,00 zł  

 
(39,72 zł za  

1 m 2  ) 
 

+ VAT 

  

 
 
 
 

http://www.bip.jastrzebie.pl/


 

 
 
 

Lokalizacja                                                                                                                                    MPZP 

     
                                                                   

                                
 
 
 
 
 


