
2020

L.p. Miejscowość Nr działki Księga wieczysta Opis nieruchomości

1 Boguszyce Osiedle 632 0,0003 KS/1 – tereny parkingów 3,00 zł Raz w roku WR1E/00052456/4 Trzy lata

2 Brzezinka 204/11 0,0003 3,00 zł Raz w roku WR1E/00096400/7 Trzy lata

3 Dąbrowa 48/1 0,0003 3,00 zł Raz w roku WR1E/00082119/9 Trzy lata

4 Ligota Mała 307 0,0003 3,00 zł Raz w roku WR1E/00076641/2 Trzy lata

5 Nowoszyce 108 0,0003 3,00 zł Raz w roku WR1E/00049586/0 Trzy lata

6 Smardzów 83/4 0,0003 3,00 zł Raz w roku WR1E/00076636/4 Trzy lata

7 Wszechświęte 21/1 0,0003 3,00 zł Raz w roku WR1E/00050596/3 Trzy lata

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.02.2020 r. do 18.03.2020 r.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Wójt Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w celu posadowienia 
pojemników do zbiórki odzieży używanej 

Pow. 
dzierżawiona 

[ha]

Przeznaczenie w planie 
miejscowym

Czynsz 
roczny 
[netto]

Terminy 
wnoszenia 

opłat

Okres umowy 
dzierżawy

Działka znajduje się na południowym krańcu wsi, w 
obrębie zabudowy mieszkaniowej i w pobliżu kościoła. 

Teren wykorzystywany jest jako parking. Zapis w 
rejestrze gruntów: RIIIb.

MW/1 - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej

Działka znajduje się w północnej części obrębu, w 
rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Działka użytkowana jest jako dojazd do nieruchomości 
i parking. Zapis w rejestrze gruntów: Br-RV.

US/R - Tereny usług sportu i 
rekreacji

Działka znajduje się w północnej części wsi. Teren 
wykorzystywany jest jako boisko sportowe. W pobliżu 

zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa oraz użytki rolne. 
Zapis w rejestrze gruntów: Bi.

UK/2 – tereny usług kultury i 
sakralnych

Działka znajduje się w centralnej części wsi, w rejonie 
zabudowy mieszkaniowej, w bezpośrednim 

sąsiedztwie świetlicy wiejskiej, plac zabaw. Zapis w 
rejestrze gruntów: Br-RVI.

Brak planu miejscowego dla 
terenu wsi Nowoszyce

Działka znajduje się w obrębie osiedla bloków, w 
sąsiedztwie upraw rolniczych i świetlicy wiejskiej. Zapis 

w rejestrze gruntów: Br-RIIIb.

częściowo US – teren sportu i 
rekreacji, częściowo 2U – 

tereny zabudowy usługowej

Działka znajduje się w środkowej części obrębu. Teren 
wykorzystywany jest jako plac. Zapis w rejestrze 

gruntów: PsIII.

Brak planu miejscowego dla 
terenu wsi Wszechświęte

Działka znajduje się w centralnej części wsi, w rejonie 
zabudowy mieszkaniowej oraz szkoły i kościoła. Teren 

wykorzystywany jest jako parking. Zapis w rejestrze 
gruntów: Br-PsIV.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02 lub na stronie internetowej 
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=749

http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=749
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