Zarząd Powiatu Trzebnickiego
podaje do publicznej wiadomości
zgodnie z treścią art. 25b w zw. z art. 35 oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Trzebnickiego, położonej w obrębie Kryniczno, gmina Wisznia Mała, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny z
przeznaczeniem na realizację celu publicznego
Numer
Lp.

ewidencyjny
nieruchomości

Położenie
Powierzchnia
działki
w ha

Oznaczenie
w księdze
wieczystej KW

nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego

Działki przeznaczone jako:
167/10
167/12

Kryniczno,
WR1W/000582
gmina Wisznia
41/2
działki wynosi
Mała
0.2606 ha.
całkowita

Wartość
nieruchomości
Sposób zagospodarowania.

Pow.
1

Opis nieruchomości

Działka nr 167/10 – drogi klasy
zbiorczej;
Działka nr 167/12 – tereny obsługi
komunikacji, drogi klasy zbiorczej

Nieruchomość
składa się z dwóch
działek
ewidencyjnych.
Działki posiadają
dostęp do pełnego
uzbrojenia w sieci
infrastruktury
technicznej.
Położone w
sąsiedztwie
zabudowy
mieszkaniowej.

147 500,00 zł

Nieruchomość przeznaczona na zbycie w
drodze darowizny na rzecz Gminy
Wisznia Mała z przeznaczeniem na
realizację
celu
publicznego,
tj.
utworzenia terenu pod publicznie
dostępny
plac
pełniący
funkcję
komunikacyjną i rekreacyjną.

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi obdarowany.
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 Kryniczno-Południe I-A, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXVII/209/17 z dnia
25 stycznia 2017 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2017 r., poz. 2848.
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.
6.Wykaz ogłasza się na okres 21 dni.
Przewodnicząca Zarządu
Trzebnica, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Małgorzata Matusiak

