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Wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 , poz. 2204 z późn. zm ), w związku z zarządzeniem 

Wojewody Opolskiego nr 93/19 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania   wieczystego nieruchomości oraz własności budynków 

usytuowanych na tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  Starosta Kluczborski podaje do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wołczyn, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym , dotyczący sprzedaży prawa użytkowania   wieczystego 

do gruntu działki nr 340/3 i 340/10 w Wołczynie wraz z prawem własności budynków i budowli na tym gruncie posadowionych. 
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Księga wieczysta nr 
OP1U/00054628/1 
prowadzona przez 
Sąd Rejonowy w 
Kluczborku 
- właściciel gruntu: 
Gmina Wołczyn  
- użytkownik 

wieczysty gruntu i 
właściciel 
zabudowań – Skarb 
Państwa  

Działki nr  340/3    
i 340/10 ark.m.6 
o łącznej 
pow.0,6974 ha . 
obręb m. Wołczyn 
ul. Opolska  . 

Grunt stanowi własność Gminy Wołczyn, 
użytkownikiem wieczystym jest Skarb 
Państwa. Okres  użytkowania wieczystego 
nieruchomości został ustanowiony do dnia 
24 grudnia 2094r. Nieruchomość jest 
zabudowana budynkami produkcyjnymi, 
magazynowymi i biurowymi. Posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej i jest 

uzbrojona w sieć elektryczną , wodociągową 
i kanalizacyjną.  

Dla obszaru , na którym znajduje 
się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego , w którym przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest symbolem: 

• P – tereny zabudowy wytwórczo-
składowej , w tym produkcyjnej 

• S – składów i magazynów 

• B – baz budowlanych, baz 
sprzętowo- transportowych oraz 
innych baz i zapleczy 
produkcyjnych. 

  
     
      880 000 zł 

 
3% 

corocznie do 31 
marca każdego 

roku 
kalendarzowego. 

Aktualizację opłat 
z tytułu 
użytkowania 
wieczystego 
przeprowadza się 
na zasadzie  
przepisów  art. 77  
do 81 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 
1997r. o 
gospodarce 

nieruchomościami 
( Dz.U. z 2018. 
poz.2204 ze zm) 

W dziale IV księgi 
wieczystej 
OP1U/00054628/1 
widnieją wpisy 
hipotek na łączną 
wartość obciążeń 
260 613, 04zł . 
 

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się  w Wydziale  Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku , ul. Katowicka 1, pokój nr 012 lub telefonicznie ( 77 4110140, 4110141). 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11.09.2019   do dnia 01.10.2019  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku, na stronie internetowej starostwa 

oraz stronie BIP starostwa . 

 


