
WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU  
USTNEGO OGRANICZONEGO 

 

 

 

 

1. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Mościsko przyjęty Uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21.12.2010r. Obszar, na którym 

położona jest działka wykazana w tabeli  oznaczony jest na rysunku planu symbolem:  R.1, dla którego 

obowiązują następujące ustalenia:  funkcja wiodąca – produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy, funkcja 

uzupełniająca - nie dopuszcza się. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w 

nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów  www.ug.dzierzoniow.pl  w 

zakładce planowanie przestrzenne. 

2. Przedmiotowa działka będzie podlegała sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.                               

o kształtowaniu ustroju rolnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 

3. W/w nieruchomość korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.                  

1 pkt. 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze. zm.).  

4. Nieruchomość wykazana w tabeli stanowi własność Gminy Dzierżoniów, wolna jest od obciążeń 

finansowych, została wytypowana do sprzedaży Zarządzeniami Wójta Gminy Dzierżoniów nr 131/109/19 z 

dnia 23 września 2019 r. 

5. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązani są uzyskać 

zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości  w przypadkach, gdy zgoda 
ta jest wymagana. 

6. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U z 2020 r., poz.1990 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, 

jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz 

złożą oświadczenie, wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć  

w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. 

7. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na 21 dni, tj. od dnia 15.11.2021 r. do 

06.12.2021 r., ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie BIP Urzędu Gminy 

Dzierżoniów https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/, na stronie internetowej Gminy Dzierżoniów pod adresem  
www.ug.dzierzoniow.pl oraz w prasie lokalnej. 

8. Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa                     

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów tel. 74 832 56 85, 74 832 

56 86. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewelina Horoszkiewicz 

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Położenie 

nieruchomości 
Nr księgi wieczystej 

Nr 

działki 
Opis nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruch. 

w [ ha] 

Cena  

nieruch.  w [ zł.] 

obręb 0005 

Mościsko 
SW1D/00015356/0 312 

działka 

niezabudowana 

zapisana w ewidencji 

gruntów  jako łąki 

trwałe ŁIV, grunty 

pod rowami W-ŁIV. 

0,4665 28 000,00 

http://www.ug.dzierzoniow.pl/
https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
http://www.ug.dzierzoniow.pl/


 


