
Świebodzice, dnia 27.02.2020 r.  

O G Ł O S Z E N I E  Nr 4/2020 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 

506 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 390/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 23.12.2019 r. w sprawie 

przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 

Świebodzice, położonych na terenie miasta Świebodzice 
 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   Ś W I E B O D Z I C E 
 

podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność 

Gminy Świebodzice, położonych na terenie miasta Świebodzice, w obrębie 0001 Pełcznica 1, w granicach działek 

gruntu nr 165/2, 165/3, 167/2 i 179/5 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do użyczenia  
 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

Powierzchnia 

(w ha) 
Opis nieruchomości,  

sposób zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 
wg KW 

wg katastru 

nieruchomości 

nr działki / obręb 

1 

 

SW1S/00080634/3 

SW1S/00080634/3 

SW1S/00019677/8 

SW1S/00030139/8 

 

165/2  

165/3  

167/2  

179/5 
 

0001 Pełcznica 1 

 

2,6551 

0,0668 

0,0475 

3,4655 
 

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane 

przeznaczone są do użyczenia jako 

niezbędne do przebudowy i rozbudowy 

istniejącego lotniska miejskiego 

położonego na terenie miasta 

Świebodzice 

 

na czas oznaczony 

- od dnia zawarcia 

umowy użyczenia 

do dnia 

18.04.2022 r.  

Dla działek gruntu nr 165/2, 165/3 i 167/2 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, dla działki 

gruntu nr 165/2 przewiduje - tereny otwarte, tereny rolnicze, tereny lasów, zadrzewienia (D1.ZL1), dla działek gruntu 

nr 165/3 i 167/2 przewiduje - tereny lotniska (C3.I). Działka gruntu nr 179/5 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczona jest jako teren usług turystycznych i rekreacyjnych (symbol w planie - UT), teren upraw 

polowych, użytków zielonych i lasów (symbol w planie - RP/RZ/RL).  
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.  

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach 

internetowych właściwego urzędu oraz informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Wywieszono do publicznej wiadomości  

                na tablicy ogłoszeń  

      Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

od dnia 28.02.2020 r. do dnia 23.03.2020 r. 


