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Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) 

 STAROSTA KLUCZBORSKI WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  przeznaczonej  do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego   

      ( podstawa prawna: art. 37  ust. 2 pkt 5 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm) 

Nr dz.  Ark. 
mapy 

Pow. w 
ha  

Nr księgi 
wieczystej 

Położenie  Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowani 

Cena 
nieruchomości 

równa wartości 
wyszacowanej 

322 
324/7 
324/10 

4 
5 
5 
 

0,5237 
9,0598 
0,4861 

OP1U/00089777/4 Wołczyn 
 

Nieruchomość obejmująca działki nr 322,324/7 i 324/10 
położone w okolicach ulicy Fabrycznej w Wołczynie. Działka 
niezabudowana  nr 322 o wydłużonym kształcie przylega 
bezpośrednio do torowiska linii kolejowej. Działki 324/7 i 
324/10 przylegają do siebie i stanowią zwarty obszar gruntu. 
Na działce nr 324/7 znajdują się budynki administracyjno-
biurowe, dwie wiaty magazynowe oraz składowiska gruzu po 
rozebranych budynkach produkcyjnych i magazynowych. Na 
działce nr 324/10 jest zlokalizowany budynek produkcyjny. 
Wszystkie budynki znajdujące się na gruncie stanowią 
własność użytkownika wieczystego. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wołczyn przedmiotowy teren  oznaczony jest  
jako: 
dz. nr 322 symbolem Z opisanym jako drogi i 
ulice klasy Z –ruchu zbiorczego,                              
dz. nr 324/7 i 324/10 symbolem P.S.B 
opisanym jako  tereny zabudowy wytwórczo-
składowej.   
 

616 568,00 zł 

  

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz  na stronie  internetowej  urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 Miejsce ogłoszenia  wykazu : 
tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1                                                          

strona internetowa www.powiatkluczborski.pl  
 

                                                                                                                                                                       S T A R O S T A 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………. 2018r.                                                                                     Piotr Pośpiech 

                    

zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………… 2018r.       
       

 

 

 

 

 

http://www.powiatkluczborski.pl/

