
GG-GN.6840.2.2022 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny. 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021, poz.1899), w związku                   

z Zarządzeniem nr 86/22 Wojewody Opolskiego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Kluczbork nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa 

 

Oznaczenie w operacie ewidencji 

gruntów i budynków 

Opis nieruchomości Łączna cena 

nieruchomości Cel darowizny 

 
obręb m. Kluczbork gm. Kluczbork  

1.dz. nr 109/10 ark.m.6 o pow. 0,0504 ha   
2.dz. nr 109/11 ark.m.6 o pow. 0,1008 ha 
3.dz. nr 109/12 ark.m.6 o pow. 1,1472 ha 
4 dz. nr 109/14 ark.m.6 o pow. 0,1586 ha       
   
 księga wieczysta nr OP1U/00069119/8 

 

 

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomości oddane są oddane                
w użytkowanie wieczyste, położone są w Kluczborku przy ulicy Generała Pułaskiego 
5.  Przylegają do siebie i tworzą zwarty obszar gruntu. 

Działka nr 109/10 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem świetlicy 
środowiskowej „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. 
Działka nr 109/11 zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem użytkowanym 
przez Zakład Aktywizacji Zawodowej. 
Działka nr 109/12 zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem                                          
Kawiarenki Kinowej. Na działce znajduje się też teren do rekreacji z ławkami, 
urządzeniami siłowni zewnętrznych. 

Działka nr 109/14 stanowi place, parkingi i drogi dojazdowe do nieruchomości. 
W operacie ewidencji gruntów i budynków opisane są jako inne tereny zabudowane. 
„Bi”. 
 
Cel darowizny; cel publiczny związany z realizacją zadań własnych Gminy Kluczbork, 
obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych 

oraz wspierania rodziny. 
 
Zagospodarowanie przez obdarowanego przedmiotowych nieruchomości winno 
nastąpić w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy darowizny. 

 

   

1 465 305,00zł 

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pokój nr 012 lub telefonicznie (77 4110140;  

77 4110141). 

                                                                                                                     

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 04.08.2022 do dnia 25.08.2022 na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                        

w Kluczborku, na stronie internetowej oraz na stronie BIP Starostwa. 


