
                                                                         W  Y  K  A  Z   nr   GPNŚ.6870.06.2018 

 
                                              nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Lwówek  Śląski 

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) i  art. 35  ustawy z  dnia 21 

sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). 

 

                                                     Przeznacza  się do sprzedaży następujące nieruchomości z zasobu Gminy Lwówek Śląski: 

 

Lp 

 

Położenie  i  opis                

nieruchomości 

 

 

Powierzchnia 

Nieruchomości, 

numer Księgi 

Wieczystej 

 

 

Cena 

nieruchomości 

 

Forma nabycia 

 

Wysokość opłat 

za użytkowanie 

wieczyste 

 

Termin 

wnoszenia 

opłat   

 

Zasady 

aktualizacji opłat 

 

Przeznaczenie w 

planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Termin do złożenia 

wniosku na 

podst.art.34 ust.1 

pkt.1 i 2 ustawy o 

g.n. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Płóczki Górne 2, 

lokal mieszkalny 

nr 1 

Działka nr 157/1 

 o pow. 0,1917 ha, 

JG1S/00033731/9 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm. 

strefa swobodnej 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usług nieuciążliwych 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

2. 

Lwówek Śląski, 

obręb 1, Aleja 

Wojska Polskiego 

14,                    

lokal mieszkalny 

nr 7 

Działka nr 303    

o pow. 0,0283 ha, 

JG1S/00012176/7 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

usługowej 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

3. 

Gradówek,    

działka 

niezabudowana 

Działka nr 124/1 

o pow. 0,21 ha, 

JG1S/00031935/5 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

strefa swobodnej 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usług nieuciążliwych 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

4. 

Lwówek Śląski, 

obręb 4,       

działka 

niezabudowana 

Działka nr 230/1 

o pow. 0,0112 ha, 

JG1S/00033020/2 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Teren dróg i ulic 

publicznych klasy 

lokalnej 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

5. 

Kotliska,      

działka 

niezabudowana 

Działka nr 404/1 

o pow. 0,0046 ha, 

JG1S/00031440/8 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

strefa swobodnej 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usług nieuciążliwych 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 



6. 

Kotliska,      

działka 

niezabudowana 

Działka nr 404/2 

o pow. 0,0126 ha, 

JG1S/00031440/8 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

strefa swobodnej 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usług nieuciążliwych 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

7. 

Kotliska,      

działka 

niezabudowana 

Działka nr 404/3 

o pow. 0,0183 ha, 

JG1S/00031440/8 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

strefa swobodnej 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usług nieuciążliwych 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

8. 

Kotliska,      

działka 

niezabudowana 

Działka nr 404/4 

o pow. 0,0541 ha, 

JG1S/00031440/8 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

własność - - 
t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

strefa swobodnej 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usług nieuciążliwych 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

9. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/86 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

10. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/87 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

11. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/88 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

12. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/89 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

13. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/90 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

14. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/91 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 



15. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/92 

o pow. 0,0507, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

16. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/93 

o pow. 0,0388, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

17. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/94 

o pow. 0,1360, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

18. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/95 

o pow. 0,0612, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

19. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/96 

o pow. 0,0501, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

20. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/97 

o pow. 0,0175, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

21. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/98 

o pow. 0,0739, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

22. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/99 

o pow. 0,0455, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

23. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/100 

o pow. 0,0708, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 



24. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/101 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

25. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/102 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

26. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/103 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

27. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/104 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

28. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/105 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

29. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/106 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

30. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/107 

o pow. 0,0629, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

31. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/108 

o pow. 0,0626, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

32. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/109 

o pow. 0,0634, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 



33. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/110 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

34. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/111 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

35. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/112 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

36. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/113 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

37. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/114 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

38. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/115 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

39. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/116 

o pow. 0,0545, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

40. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/57 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

41. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/58 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 



42. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/59 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

43. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/60 

o pow. 0,0630, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

44. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/61 

o pow. 0,0611, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

45. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/62 

o pow. 0,0494, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

46. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/63 

o pow. 0,0411, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

47. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/64 

o pow. 0,4620, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

48. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/66 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

49. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/67 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

50. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/68 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 



51. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/69 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

52. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/70 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

53. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/71 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

54. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/72 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

55. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/73 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

56. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/74 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

57. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/75 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

58. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/76 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

59. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/77 

o pow. 0,0537, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 
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60. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/78 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

61. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/79 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

62. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/80 

o pow. 0,0535, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

63. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/81 

o pow. 0,0583, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

64. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/82 

o pow. 0,0543, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

65. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/83 

o pow. 0,0547, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

66. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/84 

o pow. 0,0536, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 

67. 

Rakowice Małe, 

działka 

niezabudowana 

Działka nr 416/85 

o pow. 0,0187, 

JG1S/00035520/1 

zgodnie z 

operatem 

szacunkowym 

użytkowanie 

wieczyste 
3% 

Do 31 marca 

każdego roku 

t.j. Dz.U. z 2018 

r., poz.121 ze zm 

Tereny sportu i 

rekreacji oraz usług 

turystyki 

6 tygodni od daty 

wywieszenia wykazu 


