
W Y K A Z  30/2022 

nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 

275/VIII/2022 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07 listopada 2022r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy 

podaje do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości. 

Nieruchomość położona w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 13/2: 

- udział w wysokości 1/8 części w wyodrębnionym lokalu mieszkalnym nr 13/2 w budynku 

mieszkalnym położonym w Oleśnicy, przy ul. Lwowskiej 13-15, z którym związany jest 

udział w wysokości 1050/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w 

prawie współwłasności działki gruntu nr 9/8 AM 52 o powierzchni 869m2, 

- w skład lokalu nr 13/2 wchodzą: 2-pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z w.c., korytarz 

oraz pomieszczenie przynależne piwnica nr 01 o pow. użytkowej 6,30 m2, 

- powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 

56,60 m2, położenie lokalu na II kondygnacji naziemnej budynku, 

- dla lokalu mieszkalnego nr 13/2 prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00068753/1, 

- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: 

obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; zgodnie z 

Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, 

wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym 

usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, 

placami manewrowymi, zielenią urządzoną. 

- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne, 

- budynek mieszkalny wolnostojący, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, 

- cena nieruchomości (udziału 1/8 części) wynosi 31.500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden 

tysięcy pięćset złotych), 

- w księdze wieczystej nr WR1E/00068753/1 w dziale III wpisane jest ostrzeżenie 

(wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości) na udziale pozostałego 

współwłaściciela, a w dziale IV hipoteka przymusowa kaucyjna na udziale co do 1/8 

części Gminy Miasta Oleśnicy, 

- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

 



Udział w wysokości 1/8 części w w/w lokalu mieszkalnym z pomieszczeniem przynależnym 

sprzedaje się na własność : wraz ze współwłasnością w częściach ułamkowych  gruntu oraz 

innych pomieszczeń i urządzeń budynku - na rzecz współwłaścicieli tego lokalu w trybie 

bezprzetargowym. 

Cena sprzedaży udziału w wysokości 1/8 części w lokalu z pomieszczeniem przynależnym i 

w udziale we współwłasności budynku oraz we współwłasności gruntu w ułamkowej części, 

płatna jest:  

- jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, 

- na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne do 10 lat,  z tym że I rata wynosi 

30 % ceny, pozostałe raty z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli 

stosowana przez NBP lub umowne stawki oprocentowania ustalone przez Burmistrza 

Miasta Oleśnicy, 

Po nabyciu udziału w wysokości 1/8 części w  lokalu nabywca wnosi opłaty na koszty 

zarządu nieruchomością wspólną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w 

wysokości ustalonej przez obecnego zarządcę budynku. Wszelkie koszty związane ze 

zbyciem tj. opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponoszą nabywcy. 

Cena sprzedaży w/w nieruchomości – jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 

pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931, z późn. zm.). 

Wszelkie koszty związane ze zbyciem tj. opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponosi 

nabywca.  

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 01 grudnia 2022 r. do dnia 21 grudnia 2022 r. Termin 

złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) upływa z dniem 11 stycznia 

2023r. 
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