


Numer geodezyjny działek: 

‒ 1198/2 - pow. 1 857 m2, 

‒ 1206/14 - pow. 242 m2, 

‒ 1207/10 - pow. 608 m2, 

‒ 1208/5 - pow. 3 759 m2, 

‒ 1209/5 - pow. 5 134 m2

Obręb 0009 Okradzionów, o łącznej powierzchni 11 600 m2

• Adres: ul. Białej Przemszy 160, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, Polska.

• KW: KA1D/00036054/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

• Użytkowanie wieczyste: ArcelorMittal Poland S.A., własność gruntu: Skarb Państwa.

• Z dostępem do drogi publicznej od ul. Białej Przemszy.

• Otoczenie: tereny niezabudowane, porośnięte zielenią nieurządzoną oraz lasy.

• Zagospodarowanie: działka gruntu nr 1209/5 jest zabudowana budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym o pow.

użytkowej 113,85 m2 i kubaturze 839,20 m3. Budynek mieszkaniowy wzniesiono w technologii murowanej, od wielu

lat jest nieużytkowany, stan budynku bardzo zły. Na terenie działki nr 1209/5 znajduje się również gruz po zburzonych

budynkach gospodarczych tzn. budynku gospodarczym nr 1 o pow. użytkowej 73,70 m2 i kubaturze 401,97 m3 oraz

budynku gospodarczym nr 2 ( stodoła ) o pow. użytkowej 103,18 m2 i kubaturze 795,2 m3 . Pozostałe działki są

porośnięte zielenią nieurządzoną (liczne drzewa i krzewy), działki nie ogrodzone.



Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów



Przeznaczenie nieruchomości w MPZP

Przedmiotowa nieruchomość położona
jest na obszarze, dla którego nie
obowiązują zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 154 ust. 2 Ustawy o
Gospodarce Nieruchomościami w
przypadku braku planu miejscowego,
przeznaczenie nieruchomości ustala się na
podstawie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/706/2017
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z
dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany II edycji „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza”
przedmiotowy teren oznaczony jest
symbolem: Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol
K9MN1)
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Dodatkowa informacja

Na podstawie Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
sektorze naftowym ( zwaną Specustawą ) na
działkach będących przedmiotem zapytania
ofertowego tj.: 1208/5 i 1209/5, wydano decyzję o
pozwoleniu na budowę dla inwestycji „Budowa
rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia”.
Szczegóły zamierzenia inwestycyjnego na stronie
https://pern.pl.

Ograniczenia w strefie bezpieczeństwa rurociągu po
zakończeniu budowy został oszacowane na około 700
m2.
Właścicielom nieruchomości, na których
zlokalizowana została trasa rurociągu, będzie
przysługiwało odszkodowanie, którego wysokość
zostanie określona przez licencjonowanego
rzeczoznawcę.



Kontakt ArcelorMittal Poland S.A.

Agnieszka Czernecka
608 032 609
Agnieszka.Czernecka@arcelormittal.com

Paweł Cisek
668 615 241
pawel.cisek@arcelormittal.com


