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Wykaz nr SGZ-4220-sn-0301/2014/DG
Agencja Nieruchomoœci Rolnych
OT WROC£AW
Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy we Wrocùawiu, dziaùaj¹c na podstawie przepisów ustawy z
dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa (tekst jednolity Dz. U. z
2012r. poz.1187 ze zm.), rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30.04.2012r. w sprawie
szczegóùowego trybu sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu Wùasnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i ich czêœci
skùadowych, warunków obni¿ania ceny sprzeda¿y nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540 z 2012r.), rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.
16.02.2012r. w sprawie szczegóùowych warunków rozkùadania na raty nale¿noœci z tytuùu sprzeda¿y
nieruchomoœci z Zasobu Wùasnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz wysokoœci oprocentowania rozùo¿onej na raty
nale¿noœci (Dz. U. poz. 208 z 2012r.) podaje do publicznej wiadomoœci:
WYKAZ nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, stanowi¹cych Zasób Wùasnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa, pochodz¹cych ze zlikwidowanego Pañstwowego Gospodarstwa Rolnego Oleœnica – Zakùad
Rolny Boguszyce, woj. dolnoœl¹skie.

Wykaz obejmuje:
Nieruchomoœã zabudowana Boguszyce.
W skùad nieruchomoœci wchodz¹ dziaùki geodezyjne poùo¿one w:
obrêb Boguszyce, gmina Oleœnica, powiat oleœnicki, województwo dolnoœl¹skie
dz. nr 404/94 AM-3 o ù¹cznej powierzchni 2,0465 ha
Sprzedawana nieruchomoœã obejmuje nastêpuj¹ce u¿ytki:




Grunty rolne zabudowane – 1,3663 ha w klasie B-PsIV
Grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,6802 ha w klasie Lz-PsIV
Powy¿sze informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
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Na nieruchomoœci znajduje siê DRZEWOSTAN. Znaczna czêœã drzewostanu stanowi park krajobrazowy z
XIX w., Spoœród gatunków drzew, wystêpuj¹cych na terenie panku, mo¿na wyró¿niã: dêby, brzozy, buki,
graby, jesiony, jodùy, klony, lipy, akacje, sosny, topole. Podrost i podszyt pochodzi z samosiewu i odroœli
drzewostanu gùównego.
W skùad nieruchomoœci wchodz¹ nastêpuj¹ce budynki i budowle:
 paùac (ruina) nr inw. 20693/001/165 o pow. zabudowy 590,0m2, pow. u¿ytkowa 1 275,0m2
 obora nr inw 20683/1-182-35 o pow. zabudowy 760,0m2, pow. u¿ytkowa 638,1m2
 zbiornik na gnojownicê nr inw. 20637/2-205-458
 budynek portierni (w likwidacji) nr inw. 20657/1-195-604
 baza paliw (w likwidacji) nr inw.20641/2-221-62
 budynek rozdzielni pr¹du (nieczynna) nr inw. 20659/1-198-6
 ogrodzenie nr inw. 20555/272-298; 20557/2-298-753
Dostêp do mediów: energia elektryczna, woda, kanalizacja.
Przedmiotowa nieruchomoœã znajduje siê we wsi Boguszyce, w odlegùoœci 3,0 km od Oleœnicy, na poùudnie od
trasy S8, która stanowi istotne poù¹czenie drogowe w ruchu regionalnym i krajowym. Odlegùoœã do wêzùa
komunikacyjnego wynosi okoùo 2,0 km. W bezpoœrednim s¹siedztwie znajduj¹ siê zabudowania folwarczne i
zabudowania wiejskie oraz tereny rolne. Na dz. nr 404/94 znajduje siê zespóù paùacowo-parkowy oraz
pojedyncze obiekty zabudowy folwarcznej. Paùac skùada siê z dwóch czêœci: póêno klasycystycznej, wzniesionej
okoùo 1840r. oraz dobudowanego okoùo 1860r. skrzydùa neogotyckiego. Budynek ma planie zbli¿ony do litery C
z monumentalnym ryzalitem z dwiema wie¿ami od frontu, ustawionymi skoœnie w stosunku do korpusu.
Elewacje neogotyckie zostaùy zwieñczone fryzem machikuùowym z krenela¿em, ukrywaj¹cym dach, natomiast
skrzydùo klasycystyczne przykryto dachem dwuspadowym. We wnêtrzu neogotykiej czêœci najbardziej
reprezentacyjnym pomieszczeniem byùa sala rycerska oraz okazaùa dwubiegowa klatka schodowa. Przy paùacu
zostaù zaùo¿ony w XIX w. park krajobrazowy, w którym znajduje siê wzgórek widokowy z drzewem
pomnikowym.
Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest paùac, wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3523/469/W z dn.
29.11.1980r. Do rejestru zabytków zostaù równie¿ wpisany park krajobrazowy pod nr rej. zab. A/3524/470/W
z dn. 29.11.1980r. W wojewódzkim wykazie zabytków uwzglêdniono budynek obory jako czêœã dawnego
folwarku. Dziaùka z zespoùem paùacowo-parkowym ujêta zostaùa równie¿ w wykazie zabytków nieruchomych.
W zwi¹zku z powy¿szym nieruchomoœã objêta jest ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie przepisów Ustawy z
dn. 23.07.2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r., nr 162, poz. 1568, ze
zmianami). W przypadku kupna nale¿y uwzglêdniã nastêpuj¹ce warunki zwi¹zane z ochron¹ konserwatorsk¹:
 w zakresie gospodarowania nieruchomoœci¹ nale¿y stosowaã siê do przepisów Ustawy z dn. 23.07.2003r. O
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r., nr 162, poz. 1568, ze zm.);
 nale¿y zachowaã i rewaloryzowaã historyczny ukùad parku oraz zlokalizowane na jego terenie obiekty –
budynek paùacu i obory nale¿y zabezpieczyã i poddaã renowacji, wyklucza siê mo¿liwoœã ich rozbiórki;
 na terenie parku nale¿y zachowaã zdrowy starodrzew, wyklucza siê mo¿liwoœã wznoszenia na terenie
parku nowych obiektów kubaturowych;
 wszelkie inwestycje w obrêbie paùacu i parku ( w tym wycinkê drzew i krzewów) nale¿y uzgadniaã z
Dolnoœl¹skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocùawiu;
 wszelkie zamierzenia dot. przebudowy, rozbudowy lub adaptacji obory nale¿y uzgadniaã z Dolnoœl¹skim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocùawiu;
 wszelkie ziemne roboty budowlane bezwzglêdnie musz¹ byã prowadzone po uprzednim uzgodnieniu z
Dolnoœl¹skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocùawiu i uzyskaniu pozwolenia
konserwatorskiego na prace archeologiczne lub archeologiczno-architektoniczne przed wydaniem
pozwolenia na budowê.
Potencjalny nabywca nieruchomoœci zobowi¹zany jest do uzyskania i przedùo¿enia do umowy kupna
nieruchomoœci pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocùawiu dot. programu
zagospodarowania nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków – dla wszystkich obiektów wpisanych do
rejestru zabytków.
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Dla nieruchomoœci prowadzona jest przez V WKW S¹du Rejonowego w Oleœnicy – Ksiêga Wieczysta
nr WR1E/00085392/7
Dla przedmiotowej nieruchomoœci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjêtego uchwaù¹ nr XXIII/152/12 Rady Gminy Oleœnica w dn. 14.09.2012r. (Dz. U. Woj.
Dol. z dn. 15.10.2012r., poz. 3463)
 teren RU/6 obsùugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
 teren ZP/1 zieleni parkowej;
 nieruchomoœã znajduje siê w strefie A œcisùej ochrony konserwatorskiej i strefy OW ochrony
konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.
Wg Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oleœnica przyjêtego uchwaù¹
nr XLVII/221/10 Rady Gminy Oleœnica z dn. 30.03.2010r. przedmiotowa nieruchomoœã jest oznaczona jako:
 RU – teren obsùugi rolnictwa;
 ZP – teren zieleni parkowej;
 nieruchomoœã znajduje siê w strefie A œcisùej ochrony konserwatorskiej i strefy OW ochrony
konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych;
Uchwaù¹ nr XIX/122/12 Rady Gminy Oleœnica z dn. 26.04.2012r. podjêto decyzjê o przyst¹pieniu do zmiany
obecnie obowi¹zuj¹cego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Oleœnica (Uchwaùa nr XLVII/221/10 Rady Gminy Oleœnica z dn. 30.03.2010r.). Na obecnym etapie Gmina nie
planuje zmiany obowi¹zuj¹cych dla przedmiotowej nieruchomoœci zapisów.
Dz. nr 404/94 jest obci¹¿ona umow¹ dzier¿awy do dnia 30.06.2017r. Po wyùonieniu kandydata na nabywcê
oraz po wpùaceniu przez niego na rzecz Agencji ceny lub czêœci ceny sprzeda¿y nieruchomoœci w zale¿noœci od
uzgodnionego sposobu zapùaty ceny, sprzedawana dziaùka zostanie wyù¹czona z przedmiotu dzier¿awy. W
momencie zawarcia umowy sprzeda¿y w/w nieruchomoœã nie bêdzie obci¹¿ona umow¹ dzier¿awy.
Posadowiony na dziaùce budynek obory jest obecnie u¿ytkowany przez dzier¿awcê nieruchomoœci zgodnie z
jego przeznaczeniem. Na nieruchomoœci posadowione s¹ dwa obiekty tj. stacja paliw i portiernia, które w
czêœci znajduj¹ siê w granicach s¹siaduj¹cej dziaùki drogowej we wùadaniu Gminy Oleœnica. Oba budynki,
zgodnie z porozumieniem z dzier¿awc¹, zostaùy przeznaczone do likwidacji, a rozbiórka zostaù ju¿ rozpoczêta.

Cena sprzeda¿y nieruchomoœci wynosi: 784 000,00 zù
(siedemset osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce zùotych)
Dodatkowo informujemy, ¿e udziaù w cenie nieruchomoœci obiektów wpisanych do rejestru zabytków (nr rej.
zab. A/3523/469/W z dn. 29.11.1980r. (paùac); nr rej. zab. A/3524/470/W z dn. 29.11.1980r. (park)), wynosi
275 543,00 zù, co stanowi okoùo 35,2% ceny sprzeda¿y nieruchomoœci.
Cenê sprzeda¿y nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków obni¿a siê nie wiêcej ni¿ o 50%, je¿eli nabywca
zobowi¹¿e siê do dokonania na tej nieruchomoœci, w terminie okreœlonym w umowie sprzeda¿y, nie dùu¿szym
jednak¿e ni¿ 5 lat od dnia jej zawarcia, nakùadów w wysokoœci co najmniej uzyskanego obni¿enia ceny
sprzeda¿y tej nieruchomoœci.
Obni¿enie ceny sprzeda¿y nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której
mowa w rozporz¹dzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z 24.12.2013r., str. 1).
Je¿eli nabywca nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków nie dokona na tej nieruchomoœci nakùadów w
wysokoœci co najmniej uzyskanego obni¿enia ceny jej sprzeda¿y, w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy
sprzeda¿y, jest on zobowi¹zany w terminie 30 dni, od dnia upùywu tego terminu, zapùaciã na rzecz Agencji
okreœlon¹ w umowie kwotê, o któr¹ zostaùa obni¿ona cena sprzeda¿y tej nieruchomoœci.
Je¿eli nabywca nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków nie zapùaci w tym terminie na rzecz Agencji,
okreœlonej w umowie kwoty, o któr¹ zostaùa obni¿ona cena sprzeda¿y tej nieruchomoœci, Agencji przysùuguj¹
odsetki ustawowe za okres liczony od pierwszego dnia po upùywie terminu zapùaty do dnia zapùaty.
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W przypadku obni¿enia ceny sprzeda¿y nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków:
1. Nabywca nieruchomoœci zobowi¹¿e siê do przedùo¿enia najpóêniej w terminie 14 dni po upùywie terminu
wyznaczonego w umowie sprzeda¿y na dokonanie nakùadów na tej nieruchomoœci:
a) dokumentów okreœlaj¹cych zakres rzeczowy i wartoœã poniesionych nakùadów na realizacjê zaleceñ organów
ochrony zabytków w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota wynikaj¹ca z obni¿ki,
b) zaœwiadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, ¿e zakres rzeczowy nakùadów wykonany zostaù
przez nabywcê w ramach realizacji zaleceñ organów ochrony zabytków dotycz¹cej nabytej nieruchomoœci
zabytkowej.
2. Przedùo¿y na rzecz Agencji zabezpieczenie ewentualnego roszczenia o zwrot kwoty obni¿enia, przy czym
suma zabezpieczenia nie mo¿e byã ni¿sza od kwoty obni¿enia.
W przypadku gdy nast¹pi zbycie w caùoœci lub czêœci nieruchomoœci objêtej wpisem do rejestru zabytków, co
do której Agencja udzieliùa obni¿ki ceny sprzeda¿y, przed upùywem 5 lat od daty zawarcia umowy sprzeda¿y,
nabywca zobowi¹zany bêdzie przedùo¿yã dokumenty poœwiadczaj¹ce wykonanie nakùadów na nieruchomoœci
zabytkowej do wysokoœci obni¿ki ceny w terminie 14 dni od zbycia nieruchomoœci. W przypadku
nieprzedùo¿enia tych dokumentów lub niewykonania nakùadów na nieruchomoœci, nabywca zobowi¹zany bêdzie
do zwrócenia kwoty stanowi¹cej równowartoœã obni¿ki ceny w terminie 30 dni od zbycia nieruchomoœci.
W przypadku uzyskania pomocy publicznej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, stosownie
do przepisów rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dn. 22.03.1999r. ustanawiaj¹cego szczegóùowe zasady
stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. U. WE L 83 z dn. 27.03.1999r., str. 1, z póêniejszymi zmianami; Dz. U.
UE Polskie wydanie specjalne, roz. 8, t. 1, str. 339, ze zm.) podmiot, który tak¹ pomoc uzyskaù zobowi¹zany
jest do jej zwrotu wraz z odsetkami.
Dodatkowo tak¿e zgodnie z art. 37 ust. 5 – ustawy z dnia 30.04.2004r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404; z 2008r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010r.,
Nr 18, poz. 99) - podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc inn¹ ni¿ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w
rolnictwie lub ryboùówstwie jest zobowi¹zany do przedstawienia podmiotowi udzielaj¹cemu pomocy,
wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawieraj¹cych w
szczególnoœci wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo
informacji o nieotrzymaniu pomocy.
W przypadku obni¿enia ceny sprzeda¿y nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków stanowi¹cej pomoc de
minimis podmiot wnioskuj¹cy o pomoc zobowi¹zany jest zùo¿yã zaœwiadczenie o pomocy de minimis, jakie
otrzymaù w roku, w którym ubiega siê o pomoc oraz w ci¹gu dwóch poprzedzaj¹cych lat, albo oœwiadczenia o
wielkoœci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oœwiadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy.
Równowartoœã pomocy w euro ustala siê zgodnie z art. 11 ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej z dnia 30.04.2004r. - tekst jednolity z dnia 24.03.2007r. (Dz. U. Nr 59, poz. 404), tj.
wedùug kursu œredniego walut obcych, ogùaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego w dniu
udzielenia pomocy.
W przypadku udzielenia pomocy de minimis, co do której Komisja Europejska wyda decyzjê o obowi¹zku jej
zwrotu, beneficjent jest zobowi¹zany do zwrócenia kwoty stanowi¹cej równowartoœã udzielonej pomocy
publicznej. Zwrot ten nast¹pi wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady WE nr
659/1999 z dn. 19.03.1999r., ustanawiaj¹cego szczegóùowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE
(Dz. U. WE L. 83 z 27.03.1999 r.).
Cena nieruchomoœci podlega zapùacie nie póêniej ni¿ w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y.
Úrodki finansowe z kredytów bankowych musz¹ wpùyn¹ã na konto Agencji przed zawarciem umowy sprzeda¿y.
Agencja – na wniosek kandydata na nabywcê mo¿e rozùo¿yã spùatê nale¿noœci na roczne raty je¿eli,
kandydat na nabywcê przedùo¿y zabezpieczenie spùaty kwoty nale¿noœci rozkùadanej na raty, a jego sytuacja
finansowa pozwala na spùatê tej nale¿noœci, na nastêpuj¹cych zasadach:
minimalna wpùata 50% ceny sprzeda¿y pùatna przed podpisaniem umowy, a okres spùaty caùej
nale¿noœci nie dùu¿szy ni¿ 5 lat.
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WARUNKI:
Czêœã nale¿noœci rozùo¿ona na raty roczne podlegaã bêdzie oprocentowaniu w oparciu o rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 16.02.2012r. w sprawie szczególnych warunków rozkùadania na raty
nale¿noœci z tytuùu sprzeda¿y nieruchomoœci z Zasobu Wùasnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz wysokoœci
oprocentowania rozùo¿onej na raty nale¿noœci (Dz. U. poz. 208 z dn. 23.02.2012r.) w wysokoœci stopy
dyskontowej stanowi¹cej stopê bazow¹ ogùaszan¹ w komunikacie Komisji Europejskiej powiêkszon¹ o 1 punkt
procentowy. Obecnie oprocentowanie wynosi 3,75%.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku nabywcy o rozùo¿enie ceny sprzeda¿y na raty uzale¿nione jest
w szczególnoœci od speùnienia przez kandydata ù¹cznie nastêpuj¹cych warunków:
1. przedùo¿enia zabezpieczenia zapùaty ceny sprzeda¿y;
2. wykazania, ¿e sytuacja finansowa nabywcy pozwala na spùatê tej nale¿noœci;
3. nieposiadania zalegùych i prolongowanych zobowi¹zañ finansowych wobec Agencji.
Na podstawie art. 29 ust. 1 powoùanej wy¿ej ustawy, pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci przysùuguje
m.in. byùemu wùaœcicielowi zbywanej nieruchomoœci lub jego spadkobiercom, je¿eli nieruchomoœã zostaùa
przejêta na rzecz Skarbu Pañstwa przed dn. 01.01.1992r. pod warunkiem wykazania, ¿e przejêcie
wùasnoœci nieruchomoœci byùo nastêpstwem arbitralnych czynnoœci organów wùadzy i wbrew woli
osoby zainteresowanej.
W przypadku nie skorzystania z pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoœci przez byùego wùaœciciela lub jego
spadkobierców ANR przeznaczy nieruchomoœã do sprzeda¿y kolejnemu podmiotowi – zgodnie z art. 29 ust. 1
powoùanej wy¿ej ustawy, któremu przysùuguje pierwszeñstwo w nabyciu tej nieruchomoœci, w kolejnoœci
ustalonej w art. 29 ust. 1f), a w razie braku takiego podmiotu, sprzeda¿ nieruchomoœci nast¹pi w trybie
przetargu, którego warunki zostan¹ okreœlone w ogùoszeniu.
Osoby, którym przysùuguje pierwszeñstwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomoœci winny zùo¿yã pisemne
oœwiadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoœci za cenê okreœlon¹ w
niniejszym wykazie – zawiadomieniu o przeznaczeniu do sprzeda¿y w/w nieruchomoœci, w terminie 35 dni
od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomoœci wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi
ich uprawnienie do pierwszeñstwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomoœci.
Oddziaù Terenowy Agencji zastrzega sobie mo¿liwoœã odst¹pienia od zawarcia umowy sprzeda¿y, je¿eli zajd¹
nowe, istotne okolicznoœci, w tym w szczególnoœci nast¹pi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywaj¹cy nie
wywi¹¿e siê z obowi¹zków wynikaj¹cych z umów zawartych z Agencj¹.
Zgodnie z art. 28a ust. 1 cytowanej ustawy sprzeda¿ nieruchomoœci rolnej przez Agencjê mo¿e nast¹piã, je¿eli
w wyniku tej sprzeda¿y ù¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych bêd¹cych wùasnoœci¹ nabywcy nie przekroczy
500 hektarów.
Na podstawie art. 29 ust. 4 powoùanej wy¿ej ustawy Agencji przysùuguje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu
Pañstwa przy odsprzeda¿y nieruchomoœci przez nabywcê w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomoœci od
Agencji.
Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci odrêbnym
ogùoszeniem.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomoœci w terminie od 17.02.2014r. do
04.03.2014r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Oleœnicy, w Dolnoœl¹skiej Izbie Rolniczej we Wrocùawiu,
w Oddziale Terenowym ANR we Wrocùawiu, w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we
Wrocùawiu, w sposób zwyczajowo przyjêty w Soùectwie wsi Boguszyce oraz na stronie
internetowej www.anr.gov.pl. Dodatkowo skrót wykazu zostanie opublikowany w krajowym
wydaniu „Gazety Wyborczej” w dniu 17.02.2014r.
Z informacjami o przedmiocie sprzeda¿y mo¿na siê zapoznaã w Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù
Terenowy we Wrocùawiu, ul. Miñska 60, nr tel. 071 | 35 63 919 wew. 801, e-mail: dgrygiel@anr.gov.pl
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