
 WYKAZ NR 5/2020 
o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65. z późń. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta 

Oleśnicy nr 39/VIII/2020 z dnia 26.02.2020r., w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, podaje się do publicznej wiadomości wykaz 

tej nieruchomości. 

 

Oznaczenie 

nieruchomości KW 

Nr działki  

obręb 
Powierzchnia w m2 Opis nieruchomości 

Wartość rynkowa 

prawa własności 

gruntu 

Wartość prawa 

użytkowania 

wieczystego gruntu 

Cena sprzedaży do 

zapłaty 

Uiszczenie ceny 

sprzedaży 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WR1E/00040467/7 

Oleśnica, ul. 

Poprzeczna 23, 

obręb Oleśnica 

 nr 265 AM 30  

156 
Nieruchomość 

niezabudowana 
28 239,00 zł 15 735,00 zł 

12 504,00 zł  

 

W całości lub I ratę 

w wysokości 30% 

ceny sprzedaży 

najpóźniej w dniu 

przed podpisaniem 

umowy notarialnej 

 

Nieruchomość gruntowa, działka nr 265 AM 30, położona jest w Oleśnicy przy ul. Poprzecznej 23, obręb Oleśnica. 

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Sylwii Chomiuk jako właściciela sąsiedniej 

nieruchomości gruntowej- działki nr 264 AM 30 położonej przy ul. Poprzecznej 25. 

 

Przedmiotowa działka posiada kształt trójkąta, dłuższym bokiem graniczy z drogą osiedlową- ul. Poprzeczną. Jest to droga o niewielkim natężeniu ruchu z chodnikiem po obu 

stronach. Przedmiotowa działka wraz z działką sąsiednią, tj. działką nr 264 tworzy jedną całość. Jest to teren ogrodzony, w pełni uzbrojony. 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: Dla obszaru, na którym znajduję się wyceniana nieruchomość obowiązuje „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy” (Uchwała Nr XXXVI/309/2017 z dnia 29 września 2017r.). Zgodnie z rysunkiem studium 

teren oznaczony jest symbolem MN- przeznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste (na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego), ustanowionego przed dniem 30 kwietnia 

2004r., nie podlega ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz.106 z późn. zm.). Na wniosek nabywcy cena sprzedaży nieruchomości 

może być rozłożona na raty roczne do 10 lat,  z tym że I rata wynosi 30 % ceny, pozostałe raty z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowana przez NBP 

lub umowne stawki oprocentowania ustalone przez Burmistrza Miasta Oleśnicy. Termin płatności rat rocznych ceny sprzedaży nieruchomości płatne są z góry do dnia 31 

marca każdego roku. Należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. 

Koszty związane ze zbyciem tj. opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponoszą nabywcy. 

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni  tj. od dnia 12 maja 2020r. do 1 czerwca 2020r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm..) 

upływa  22 czerwca 2020r.   

 

 

BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY 


