
Wójt Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2021

L.p. Miejscowość Nr działki Przeznaczenie w planie miejscowym Czynsz roczny Księga wieczysta Opis nieruchomości Cel dzierżawy Okres umowy

1 Smolna 297/115 5,7100 R/26 – tereny rolnicze 100,00 zł Raz w roku Strzelnica sportowa 3 lata

2 Sokołowice 1,5620 937,20 zł Raz w roku WR1E/00076383/5 Dzierżawa rolna 3 lata

3 Wyszogród 0,2450 147,00 zł Raz w roku Dzierżawa rolna 3 lata

4 Zimnica 0,0390 US/1 – teren sportu i rekreacji 300,00 zł Raz w roku WR1E/00087122/8 Rabata różana 3 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 03.03.2021 r. do 24.03.2021 r.

Wójt

(-) Marcin Kasina
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opłat

WR1E/00076637/1

Działka znajduje się we wschodniej części obrębu Smolna, w 
bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości grunty orne oraz las. Działka 

niezabudowana, w przeszłości użytkowana rolniczo. Dojazd do 
nieruchomości gruntową drogą gminną, po ok. 500 m droga asfaltowa. 

Kształt działki nieregularny i złożony. Zapis w rejestrze gruntów: N – 
5,7100 ha.

część dz. 
432

W części U2 - tereny zabudowy usługowej i w części KDD/13 – 
drogi klasy dojazdowej

Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Sokołowice, w odległości około 6 
km od centrum Oleśnicy; około 2 km od nieruchomości węzeł drogowy 
„Oleśnica-Północ” na drodze ekspresowej S-8 Wrocław-Łódź. Dojazd do 

nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami 
rolnymi, boiskiem sportowym oraz terenem szkoły podstawowej. Teren 
działki niezabudowany. Zapis w rejestrze gruntów: N – 0,1000 ha, PsV – 

0,5020 ha, RIVb – 0,9600 ha.

część dz. 
117/1

Dla obszaru rozpatrywanej działki brak aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennegoW studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica 
część omawianej działki oznaczona jest symbolem: M – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej, R – 

tereny rolnicze. Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się w 
strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków 

archeologicznych, w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
tożsamej z granicami historycznych układów ruralistycznych, strefie 

A – ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w części na terenie 
zabytkowej zieleni do zachowania.

WR1E/00087023/4
Działka znajduje się w północnej części wsi, w rejonie zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, ogródków działkowych, łąk oraz cieku 
wodnego. Część działki przeznaczoną do dzierżawy stanowi staw. Zapisw 

rejestrze gruntów: N – 0,2450 ha.

część dz. 
45

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zwartej zabudowy wsi. Na 
działce znajdują się m.in. boisko sportowe oraz świetlica wiejska. Kształt 

działki regularny. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej oraz użytkami rolnymi. Zapis w rejestrze 

gruntów: Bz – 0,0390 ha.

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
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