
WYKAZ 7/2021 
 
nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do przedłużenia 
prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych użytkowników wieczystych 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Oleśnicy nr 142/VIII/2021 z dnia 02.06.2021r. w sprawie przedłużenia 
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, 
Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości: 
 
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 25 AM 68 o pow. 2701 m2 przy  
ul. Wiejskiej 28, położona w Oleśnicy, obręb Lucień: 
 

- KW nr WR1E/00031603/7; 
- Powierzchnia gruntu – 2 701 m2; 
- Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z 

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta 
Oleśnicy, przyjętego Uchwałą NR XXXVIII/235/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy, teren, na którym 
zlokalizowana jest w/w działka stanowi 3U - tereny zabudowy usługowej; 

- Przedmiotowa działka nr 25 o powierzchni 2701 m 2 posiada kształt czworokąta z 
wysuniętym na północ zachodnio-północnym wierzchołkiem Działka zabudowana 
jest dwoma budynkami o funkcji usługowej i produkcyjnej. Budynki stanowią 
odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka położona jest na terenie 
uzbrojonym w energię elektryczną, sieć wodociągową i telekomunikacyjną; 

- Dojazd na teren działki możliwy z drogi wewnętrznej gruntowej, utwardzonej; 
- Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań; 
- przedłużenie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości 

gruntowej następuje w drodze bezprzetargowej – na rzecz aktualnych 
użytkowników wieczystych na okres 40 lat; 

- cena nieruchomości – 205.087,00 zł, (słownie: dwieście pięć tysięcy 
osiemdziesiąt siedem złotych); 

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste  3% - wynosi 6.152,61 zł (sześć tysięcy 
sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy); 

- przedłużenie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości (na 
rzecz aktualnych użytkowników wieczystych), ustanowione przed dniem 30 
kwietnia 2004r., nie podlega ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm.). 
 

Przez okres użytkowania wieczystego, tj. do dnia 12 sierpnia 2061r. (z możliwością 
dalszego przedłużenia) nabywca wnosi opłaty roczne. Opłata roczna podlega 
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie 
zmianie. 
 
Termin płatności opłat rocznych za grunt: płatne są z góry do dnia 31 marca każdego 
roku. 
 
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 10 czerwca 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r. 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 



nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) upływa z 
dniem 21 lipca 2021r. 
 
 

Burmistrz Miasta Oleśnicy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


