
    Burmistrz Wolborza 

działając  na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.)  podaje  

do publicznej wiadomości wykaz zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

LP Nr 
działki 

Pow. 
w ha 

cena 
nieruchomości 

Księga 
wieczysta 

Położenie      Zbycie Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 

przestrzennego gm. Wolbórz 

Opis 
nieruchomości 

1. 25/3 0,0921 36 200,-zł. PT1P/ 
00067052/
2 

Bronisławów  I przetarg 
ustny 

nieograniczony 
(termin 

poprzedniego 
przetargu 

17.04.2018) 

Gmina Wolbórz nie posiada planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Zgodnie z zapisami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Wolbórz nieruchomość 
położona jest na terenie zabudowy 
usługowej. 

Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. 
Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę 
wewnętrzną. Otoczenie stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
tereny centrum hotelowego Magellan. Na działce 
brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze 
lokalnej 

5. 18/13 
(udział w 
wys.527/
3191) 
18/12 
(udział w 
wys.1/9) 
18/7 
(udział w 
wys.1/37 

0,1533 
 
 
 
0,1801 
 
 
0,1544 

Lokal nr 1 
cena  wraz  
z udziałami  
w działkach: 
18/3, 18/12 
 i 18/7 
52 200,-zł. 

PT1P 
00062238/

5 
 

PT1P 
00062237/

8 
 

PT1P 
00062232/

3 
 

PGR 
Bogusławice 

 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

 

Gmina Wolbórz nie posiada planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie z zapisami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Wolbórz nieruchomość 
położona jest na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej . 
 
 

Nieruchomość zabudowana budynkiem 
mieszkalnym wielomieszkaniowym wraz z 
gruntem towarzyszącym położona w centralnej 
części miejscowości, przy drodze dojazdowej. 
Działka nie jest ogrodzona. Do budynku 
doprowadzona jest woda, energia elektryczna i 
kanalizacja. Powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego wynosi 52,70m

2 
w skład której 

wchodzą pokój, kuchnia, korytarz i WC. 

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów lub są 
poprzednimi właścicielami nabytych nieruchomości pozbawionych prawa własności przed dniem 5.12.1990r. lub ich spadkobiercami przysługuje pierwszeństwo w ich 
nabyciu jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas 
nieokreślony przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 21 od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie. 
Termin wywieszenia wykazu 25.09.2019- 17.10.2019r. 

 


