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Rady Miejskiej  

w Świebodzicach 

 

 

Odpowiadając na wniosek Radnych Klubu „Wspólne Świebodzice”, który 

wpłynął po XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, która odbyła się dnia 

10 grudnia 2020 roku, informuję, co następuje. 

Gmina Świebodzice jest zainteresowana gruntami przeznaczonymi w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjno-

usługową, celem zagospodarowania ich przez potencjalnych inwestorów. Cześć 

tych gruntów znajduje się w posiadaniu Gminy, pozostałe, z uwagi na niepewny 

postulowany przebieg drogi krajowej czy ekspresowej S5 oraz budowę węzła, po-

zostają na drugim planie zainteresowań Gminy. Jednakże, poniższymi nieruchomo-

ściami, Gmina byłaby zainteresowana w momencie pojawienia się możliwości ich 

nabycia: 

- dz. nr 140, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 141, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 142, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 143, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 144, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 145, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 147, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 148, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 150, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 151, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 157/4, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 205, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 208, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 209, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 211, obręb Pełcznica 1, 

        - dz. nr 213, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 214/3, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 216/2, obręb Pełcznica 1, 

- dz. nr 510/4, obręb Pełcznica 1. 

 Ponadto, Gmina Świebodzice jest również zainteresowana nabyciem gruntów na 

poszerzenie dróg, w zależności od realizacji inwestycji, zgodnych w tym zakresie 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także reali-

zacją wniosków w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego w sąsiedztwie ul. T. Kościuszki w Świebodzicach uchwalonego 

Uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 czerwca 2019 

r. Po wejściu w życie przedmiotowego planu, do Urzędu Miejskiego w Świebodzi-

cach wpłynęły bowiem dwa wnioski od użytkowników wieczystych gruntu o wy-

kup nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 171/27 i 171/28, obręb 

Śródmieście 3, złożone na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 

ze zm.). 

 Dodatkowo w celu skomunikowania działki nr 739/3, obręb Śródmieście 3, 

Gmina zainteresowana jest nabyciem części działki nr 738/3. Także w celu zapew-

nienia dojazdu do części działki 531/3 obręb Pełcznica 1, przeznaczonej w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, Gmina zainteresowana jest nabyciem udziałów w działkach nr 

531/2 oraz 109/17. 

 W celu poprawienia warunków pracy oraz utworzenia zaplecza warsztatowo-

garażowego rozważane jest nabycie nieruchomości pod potrzeby działalności ZGK 

Świebodzice Sp. z o. o. i ZWiK Świebodzice Sp. z o. o. 

Jednocześnie informuję, że możliwość skorzystania z prawa pierwokupu jest 

analizowana każdorazowo po wpływie do tut. Urzędu warunkowych sprzedaży, do 

których Gmina ma prawo pierwokupu. 

 Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wszelkie inwestycje polegające na wy-

kupie nieruchomości, zależą od bieżącej sytuacji finansowej Gminy. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. GNZ aa. 


