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Wykaz wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego na podwyższenia kapitału spółki: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Lp. Oznaczenie wnoszonego 
wkładu niepieniężnego

Opis i określenie stanu nieruchomości Przeznaczenie w 
planie 
zagospodarowania

Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość majątku 
według wyceny 
rzeczoznawcy

1 Nieruchomość częściowo 
zabudowana położona w 
obrębie Krzeczyn, gmina 
Oleśnica, oznaczona w 
ewidencji gruntów jako 
działka nr 245/4

Nieruchomość  wpisana  jest  do  Księgi 
Wieczystej  WR1E/00041187/7  prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy.
Powierzchnia nieruchomości: 0,2839 ha.
Nieruchomość  położona  jest  w  obrębie 
Krzeczyn, w odległości około 15 km od centrum 
miasta  Oleśnica,  w  odległości  ok.  1  km  od 
zabudowań  wsi  Krzeczyn.  Droga  lokalna  przy 
nieruchomości  ma  nawierzchnię  asfaltową. 
Nieruchomość  sąsiaduje  z  użytkami  rolnymi. 
Teren  działki  częściowo  zabudowany 
budynkiem  użytkowym  z  budowlami  – 
użytkowanymi  jako  Stacja  Uzdatniania  Wody. 
Nieruchomość  ogrodzona:elementy  stalowe  na 
słupkach  stalowych.  W  sąsiedztwie 
nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych 
szkodliwych  dla  środowiska,  a  także 
emitujących  pyły  lub  zanieczyszczenia.  Na 
nieruchomości  posadowiony  jest  obiekt 
użytkowy parterowy, niepodpiwniczony o pow. 
użytkowej 197,4 m²

Brak aktualnego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego

Aport – przeniesienie 
prawa własności 
nieruchomości wraz 
ze Stacją Uzdatniania 
Wody

   199.749,00

2 Nieruchomość częściowo 
zabudowana położona w 
obrębie Świerzna, gmina 

Nieruchomość  wpisana  jest  do  Księgi 
Wieczystej  WR1E/00071108/9  prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy.

Brak aktualnego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

Aport – przeniesienie 
prawa własności 
nieruchomości wraz 

       476.989,00



Oleśnica, oznaczona w 
ewidencji gruntów jako 
działka nr 

Nieruchomość  położona  jest  w  obrębie 
Świerzna, w odległości około 5 km od centrum 
miasta  Oleśnica,  w  odległości  ok.  1  km  od 
zabudowań  wsi  Świerzna.  Droga  lokalna  przy 
nieruchomości  ma  nawierzchnię  gruntową,  z 
dużymi  nierównościami.  Nieruchomość 
sąsiaduje  z  użytkami  rolnymi.Teren  działki 
częściowo  zabudowany  kontenerem  z 
urządzeniami  i  z  budowlami  –  użytkowanymi 
jako Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody.

przestrzennego ze Stacją Uzdatniania 
Wody

3 Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków Turbojet EP-1, 
usytuowana na działkach 
nr: 107/1, 107/2, 107/3, 
107/4, 107/5 w obrębie 
Ligota Wielka, gmina 
Oleśnica

Nr księgi: WR1E/00055097/0, 
WR1E/00055098/7, WR1E/00055099/4, WR1E/
00055100/5. Nieruchomość o łącznej 
powierzchni 0,4695 ha połozona jest w obrebie 
Ligota Wielka, w odległości około 5 km od 
centrum miasta Oleśnica. Droga lokalna przy 
nieruchomości ma nawierzchnię asfaltową. 
Nieruchomość sąsiaduje z zabudową zagrodową 
i użytkami rolnymi. Teren działek częściwo 
zabudowany biologiczną oczyszczalnią ścieków 
Turbojet EP-1.

Aport – przeniesienie 
prawa własności 
urządzenia bez 
własności gruntu

     14.381,00

4 Biologiczna oczyszczalnia 
ścieków Turbojet EP-4 
usytuowanej na działkach 
nr: 117/2, 191, 192 w 
obrębie Wyszogród, gmina 
Oleśnica

Nr księgi: WR1E/00069954/7, 
WR1E/00087022/7. Nieruchomość o łącznej 
powierzchni 0,8577 ha połozona jest w obrębie 
Wyszogród, w odległości około 7 km od 
centrum miasta Oleśnica. Droga lokalna przy 
nieruchomości ma nawierzchnię asfaltową. 
Nieruchomość sąsiaduje z zabudową zagrodową 
i użytkami rolnymi. Teren działek częściowo 
zabudowany biologiczną oczyszczalnią ścieków 
Turbojet EP-4.

Aport – przeniesienie 
prawa własności 
urządzenia bez 
własności gruntu

    40.125,00


