
Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60

e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl  http://www.pow.dzierzoniow.pl
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego 
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego 

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Dzierżoniowskiego oznaczonej geodezyjnie 
jako działka nr 179/2 obręb Gilów w Gminie Niemcza

Opis nieruchomości 

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 179/2 obręb Gilów o powierzchni 
całkowitej 0.3155 ha w Gminie Niemcza dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI 
Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  urządzoną  księgę  wieczystą  nr  SW1D/00026613/0,  położona  jest 
w środkowej części wsi Gilów. Nieużytkowana, porośnięta trawą, na części działki rosną drzewa 
oraz krzewy owocowe. Teren jest lekko pochyły, od strony północnej przylega do nieruchomości 
zabudowanych a od strony południowej do nieutwardzonej drogi odgradzającej nieruchomość od 
pól uprawnych. Dojazd do nieruchomości utrudniony (na chwilę obecną brak urządzonego zjazdu) 
z drogi gminnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Niemcza uchwalonego Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
ws  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta i gminy Niemcza obszar na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem 
„M1”- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi 72 000 zł (netto) - zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług.

Inne informacje

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, 
ul.  Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu 
w dniu 30 sierpnia 2019 r. - na okres 21 dni - do dnia 20 września 2019 r. 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o gospodarce nieruchomościami 
osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy 
lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele tej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w jej  nabyciu pod warunkiem złożenia do Zarządu Powiatu wniosku o nabycie, 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. - do dnia 11 października 2019 r. 
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