
            
Starosta  Trzebnicki 

podaje do publicznej wiadomości 
 

zgodnie z treścią  art. 13, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 32 ust. 1 i 1a, art. 37 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1990  ze zm.)  

W Y K A Z 

nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa,  położonej w obrębie Oborniki Śląskie, gmina Oborniki 
Śląskie, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych. 
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Oborniki 
Śląskie,  gmina 
Oborniki 
Śląskie        

Przeznaczenie podstawowe 
120/1 AM20 – MW/U4 w strefach 
„B” ochrony konserwatorskiej i 
„OW”; 120/4 – KS/ZP1 w strefach 
„B” ochrony konserwatorskiej i 
„OW” , zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Oborniki 
Śląskie zatwierdzony Uchwałą 
Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich nr XXIV/191/12 z dnia 
29 października 2012 r.  

Grunt oddany w 
użytkowanie 
wieczyste, użytek Bi – 
inne tereny 
zabudowane oraz Bp 
– zurbanizowane 
tereny niezabudowane 
lub w trakcie 
zabudowy 

 

 

25 000,00 zł +VAT 

 
Nieruchomość przeznaczona na 
zbycie w drodze bezprzetargowej 
prawa własności nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w 
Obornikach Śląskich, na rzecz 
współużytkowników wieczystych, 
zgodnie z zarządzeniem nr 317 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 
sierpnia 2021 r. 

 
1.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winne  złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego  
w Trzebnicy w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.  
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi kupujący. 
2. Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy zostanie upubliczniony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w siedzibie Wydziału Nieruchomości 
przy ul. Leśnej 1  oraz ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 
/www.powiat.trzebnica.pl/. 
3.Dla niniejszej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
nr XXIBV/191/12 z dnia 29 października 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 4590. 
5.Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Trzebnicy,  
ul. Leśnej 1,  tel. 71/387-95-51.           
 
Trzebnica, dnia  19 sierpnia 2021 r.              Starosta Trzebnicki 
                              Małgorzata Matusiak 


	W Y K A Z

