
Świebodzice, dnia 21.05.2021 r.  
 

WYKAZ Nr 26/2021 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 

z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050/769/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 17.p05.2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych, 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 gruntowych przeznaczonych do użyczenia, stanowiących 

własność Gminy Świebodzice, położonych na terenie miasta Świebodzice: 
 

Lp 

Oznaczenie nieruchomości 

Powierzchnia 

przeznaczona  

do użyczenia 

(w ha) 

Opis nieruchomości, sposób 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Przeznaczenie  

w miejscowym 

planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

wg KW 

wg katastru 

nieruchomości 

nr działki / 

obręb 

ewidencyjny 

1 SW1S/00065873/9 

cz. 542/7, 

obręb 

Śródmieście 3, 

ul. św. Ojca Pio 

0,0001 

na nieruchomości posadowiony 

zostanie pojemnik do zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego 

  

na czas oznaczony – 

3 lata od daty 

posadowienia 

pierwszego 

pojemnika 

40.MW/Uo  

- teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

 i usług oświaty 

(przedszkole) 

2 SW1S/00019699/8 

cz. 436/1, 

obręb 

Pełcznica 2, 

ul. Wł. 

Sikorskiego 

0,0001 

na nieruchomości posadowiony 

zostanie pojemnik do zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego 

 

na czas oznaczony – 

3 lata od daty 

posadowienia 

pierwszego 

pojemnika 

21.KD-L 1/2  

– teren drogi klasy 

lokalnej 

3 SW1S/00015046/8 

cz. 550, 

obręb 

Pełcznica 1 

ul. Mieszka 

Starego 

0,0001 

na nieruchomości posadowiony 

zostanie pojemnik do zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego 

 

na czas oznaczony – 

3 lata od daty 

posadowienia 

pierwszego 

pojemnika 

22.KDW  

- teren drogi 

wewnętrznej 

4 SW1S/00044000/6 

cz. 69/38, 

obręb 

Śródmieście 3 

ul. Spokojna 

0,0001 

na nieruchomości posadowiony 

zostanie pojemnik do zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego 

 

na czas oznaczony – 

3 lata od daty 

posadowienia 

pierwszego 

pojemnika 

B.11MW 

- teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach (ul. Rynek 1) oraz 

zamieszczony na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl, od dnia 21.05.2021 r. do dnia 

14.06.2021 r. Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.swiebodzice.pl/

