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Data aktualizacji: 

03.04.2018 r. 

 

W sprawie: 

sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego 

 

1. Od czego zacząć? 

Sprzedaż, dzierżawa i najem następuje zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami                    

w formie przetargowej lub w formie bezprzetargowej. 

- należy zweryfikować poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Kluczborku czy organ aktualnie posiada do sprzedaży, dzierżawy czy też najmu 

nieruchomości własne 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Brak opłat 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu 

(tel. 77 418 52 18 wew. 168, pokój nr 314). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Do 6 miesięcy 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Osobiście 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

▪ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

▪ Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 

▪ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
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7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Cena nieruchomości ustalana jest na postawie wartości określonej przez uprawnionego 

rzeczoznawcę.  

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia 

w przypadku przetargu pisemnego, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z 

przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego 

9. Wzór wniosku do pobrania: 

Nie dotyczy 

DODATKOWE UWAGI: 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwienia spraw dotyczących zbycia, 

dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego można 

uzyskać w Biurze Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu w pokoju 314              

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała: Maria Kamińska Zatwierdziła: Marta Zamorowska 

 

 

 


