
ZARZĄDZENIE NR 326/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia w formie darowizny 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 i poz. 815) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład 
gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, zostanie wywieszony w terminie od dnia 2 - 23 sierpnia 2022 r. tj. na 
okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica przy ul. Strzeleckiej 67. 

2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana: 

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.jemielnica.pl   

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jemielnica: www.bip.jemielnica.pl   

3) w lokalnej prasie – Tygodniku Strzelec Opolski, 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny 

Nr ewidencyjny 

nieruchomości 

Księga 

wieczysta 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Forma zbycia 

nieruchomości 
Ciężary 

i 

ograniczenia, 

zobowiązania Wartość darowizny 

93/2 km 9  

obręb Centawa 

 

OP1S/00040664/2 
9 800 m2 

Działka 
niezabudowana, 

stanowiąca drogę  
w terenie leśnym,  

w sąsiedztwie lasu, 
położona z dala  

od terenów 
zabudowanych. 

Grunty niskiej klasy 
bonitacji, bez 
wyposażenia  

w urządzenia do 
produkcji rolno-

leśnej. 

ZL7 – tereny leśne 

Zbycie prawa własności  

w formie darowizny na cel 

publiczny realizowany przez 

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe - 

Nadleśnictwo Rudziniec  

tj. budowę dróg służących 

zarówno Nadleśnictwu 

Rudziniec jak i mieszkańcom 

Gminy Jemielnica. 

nieruchomość 

wolna  

od zobowiązań 

 

25 676,00 zł netto 

 

687 km 9  

obręb Centawa 
OP1S/00040664/2 9 000 m2 

Działka 
niezabudowana, 

stanowiąca drogę  
w terenie leśnym,  

w sąsiedztwie lasu, 
położona z dala  

od terenów 
zabudowanych. 

Grunty niskiej klasy 
bonitacji, bez 
wyposażenia  

w urządzenia do 
produkcji rolno- 

leśnej. 

ZL7 – tereny leśne 

Zbycie prawa własności  

w formie darowizny na cel 

publiczny realizowany przez 

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe - 

Nadleśnictwo Rudziniec  

tj. budowę dróg służących 

zarówno Nadleśnictwu 

Rudziniec jak i mieszkańcom 

Gminy Jemielnica. 

nieruchomość 

wolna  

od zobowiązań 

23 580,00 zł netto. 

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami mogą złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13 września 2022 r.  

Wywieszono w dniach od  do   

Załącznik do zarządzenia Nr 326/22

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 29 lipca 2022 r.
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