
GON.6840.9.2020.GB/19                     

OGŁOSZENIE NR 11/2021
WÓJTA GMINY LUBAŃ

z dnia 26 października 2021 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych  do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),
Zarządzenia Nr 54/OW/2021 Wójta Gminy Lubań z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie
sprzedaży nieruchomości i Zarządzenia Nr 73/OW/2021 Wójta Gminy Lubań z dnia 25
października 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zbywanych w drodze
bezprzetargowej Wójt Gminy Lubań ogłasza, co następuje:

I.
1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległych, niżej wymienione nieruchomości:
a)

Określenie
nierucho-

mości

Pow.
dz.

w ha

Nr
KW

Położenie
nieru-

chomości

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
(podstawowe)

Cena
nieruchomości

w zł
(netto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
w granicach
działki nr  339

0,71 JG1L/
00019296/7

Jałowiec,       

gmina Lubań

15.R– teren rolniczy. Przez działkę
przebiega oś istniejącego
gazocią-gu wysokiego ciśnienia
DN 500 i oś istniejącego
gazociągu podwyższonego
średniego ciśnie-nia DN 250 w
granicy strefy kontrolowanej od
istniejącego gazociągu   

30.000,00



Opis nieruchomości- przedmiotowa działka to grunt położony w Jałowcu, działka o nr ewidencyjnym 339
i powierzchni 0,71 ha. Parcela położona w strefie obrzeżnej miejscowości, w obszarze użytków rolnych.
Działka w kształcie figury nieforemnej, wydłużona. Podczas wizji lokalnej nie można było jednoznacznie
ustalić granic przedmiotowej działki. Na dzień lustracji działka użytkowana jako tereny rolnicze
(kompleks). Parcela położona na lekkim skłonie. Działka graniczy z uprawianymi terenami rolnymi. W
niedalekiej odległości znajdują się zabudowania mieszkalne wraz z zabudową gospodarczą oraz tereny
niezabudowane uprawiane rolniczo. Dojazd do działki możliwy poprzez działki sąsiednie. Działka
porośnięta uprawami rolniczymi. Lokalizację (położenie) dla funkcji uznaje się za przeciętną. Według
zapisów w mpzp przez działkę przebiega oś istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 i oś
istniejącego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 w granicach strefy kontrolowanej od
istniejącego gazociągu. W ewidencji gruntów nieruchomość została oznaczona symbolem dr. Poziom
kultury rolnej oceniono jako wysoki. W pobliżu działki znajdują się tereny uprawiane rolniczo.  

b)

Określenie
nierucho-

mości

Pow.
dz.

w ha

Nr
KW

Położenie
nieru-

chomości

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
(podstawowe)

Cena
nieruchomości

w zł
(netto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
w granicach
działki nr  353

0,45 JG1L/
00019296/7

Jałowiec,       

gmina Lubań

1.P/U-obiekty produkcyjne, składy
i magazyny, zabudowa usługowa,
obiekty obsługi pojazdów, w tym
stacje paliw
2.KDL-droga publiczna lokalna
15.R– teren rolniczy.
Przez działkę przebiega oś
istnie-jącego gazociągu wysokiego
ciś-nienia DN 500 i oś
istniejącego gazociągu
podwyższonego średniego
ciśnienia DN 250 w granicy strefy
kontrolowanej od istniejącego
gazociągu   

29.000,00
W tym:

3.770,00
(teren

oznaczo-ny w
mpzp 15.R)

25.230,00
(teren

oznaczo-ny w
mpzp 1.P/U

2.KDL)

Opis nieruchomości- przedmiotowa działka to grunt położony w Jałowcu, działka o nr ewidencyjnym 353
i powierzchni 0,45 ha. Parcela położona w strefie obrzeżnej miejscowości, w obszarze kompleksu
użytków rolnych. Działka o kształcie figury nieforemnej, wydłużona. Podczas wizji lokalnej nie można
było jednoznacznie ustalić granic przedmiotowej działki. Na dzień lustracji działka użytkowana jako
tereny rolnicze (kompleks). Parcela położona na lekkim skłonie. Działka graniczy z uprawianymi
terenami rolnymi. W niedalekiej odległości znajdują się tereny niezabudowane uprawiane rolniczo, droga
krajowa nr 30. Dojazd do działki możliwy poprzez działki sąsiednie. Działka porośnięta uprawami
rolniczymi. Lokalizację (położenie) dla funkcji uznaje się za przeciętną. Według zapisów w mpzp przez
działkę przebiega oś istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 i oś istniejącego gazociągu
podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 w granicach strefy kontrolowanej od istniejącego gazociągu.
W ewidencji gruntów nieruchomość została oznaczona symbolem dr. W pobliżu działki znajdują się
tereny uprawiane rolniczo. 



c)   

Określenie
nierucho-

mości

Pow.
dz.

w ha

Nr
KW

Położenie
nieru-

chomości

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
(podstawowe)

Cena
nieruchomości

w zł
(netto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
w granicach
działki nr  359

0,40 JG1L/
00019296/7

Jałowiec,       

gmina Lubań

1.P/U, 4.P/U-obiekty produkcyjne,
składy i magazyny, zabudowa
usługowa, obiekty obsługi
pojazdów, w tym stacje paliw
2.KDL-droga publiczna lokalna
1.P/PE– obiekty produkcyjne,
składy i magazyny, elektrownie z
wykorzystaniem systemów
fotowoltaicznych
17.R - teren rolniczy.

26.000,00
W tym:

3.380,00
(teren

oznaczo-ny w
mpzp 15.R)

22.620,00
(teren

oznaczo-ny w
mpzp 1.P/U,

4.P/U
2.KDL, 1P/PE)

Opis nieruchomości- przedmiotowa działka to grunt położony w Jałowcu, działka o nr ewidencyjnym 359
i powierzchni 0,40 ha. Parcela położona w strefie obrzeżnej miejscowości, w obszarze użytków rolnych.
Działka w kształcie figury nieforemnej, wydłużona. Podczas wizji lokalnej nie można było jednoznacznie
ustalić granic przedmiotowej działki. Na dzień lustracji działka użytkowana jako tereny rolnicze
(kompleks). Parcela położona na lekkim skłonie. Działka graniczy z uprawianymi terenami rolnymi. W
niedalekiej odległości znajdują się tereny niezabudowane uprawiane rolniczo, droga krajowa nr 30.
Dojazd do działki możliwy poprzez działki sąsiednie. Działka porośnięta uprawami rolniczymi.
Lokalizację (położenie) dla funkcji uznaje się za przeciętną. W ewidencji gruntów nieruchomość została
oznaczona symbolem dr. W pobliżu działki znajdują się tereny uprawiane rolniczo.  

d)

Określenie
nierucho-

mości

Pow.
dz.

w ha

Nr
KW

Położenie
nieru-

chomości

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
(podstawowe)

Cena
nieruchomości

w zł
(netto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
w granicach
działki nr  361

0,11 JG1L/
00019296/7

Jałowiec,       

gmina Lubań

4.P/U– obiekty produkcyjne,
składy i magazyny, zabudowa
usługowa, obiekty obsługi
pojazdów, w tym stacje paliw
1.P/PE- obiekty produkcyjne,
składy i magazyny, elektrownie z
wykorzystaniem systemów
fotowoltaicznych

10.000,00



Opis nieruchomości- przedmiotowa działka to grunt położony w Jałowcu, działka o nr ewidencyjnym 361
i powierzchni 0,11 ha. Parcela położona w strefie obrzeżnej miejscowości, w obszarze użytków rolnych.
Działka o kształcie figury nieforemnej, wydłużona. Podczas wizji lokalnej nie można było jednoznacznie
ustalić granic przedmiotowej działki. Na dzień lustracji działka użytkowana jako tereny rolnicze
(kompleks). Parcela położona na lekkim skłonie. Działka graniczy z uprawianymi terenami rolnymi. W
niedalekiej odległości znajdują się tereny niezabudowane uprawiane rolniczo, droga krajowa nr 30.
Dojazd do działki możliwy poprzez działki sąsiednie. Działka porośnięta uprawami rolniczymi.
Lokalizację (położenie) dla funkcji uznaje się za przeciętną. W ewidencji gruntów nieruchomość została
oznaczona symbolem dr. W pobliżu działki znajdują się tereny uprawiane rolniczo.  
2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z przeniesieniem prawa

własności do nieruchomości (koszty notarialne i sądowe).
3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34

ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity - Dz. U. z 2021 roku. poz. 1899 ze zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Lubań
wniosek o nabycie ww. nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.

4. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

5. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

6. Zgodnie z pismem GAZ-SYSTEM S.A Oddział we Wrocławiu z dnia 13.09.2021 r. nr
OW-DL.404.364.2021.2 przez działki nr 339 i 353 obręb Jałowiec, gmina Lubań przebiega
sieć gazowa będąca własnością Gaz-System S.A.:
 Gazociąg DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów
 Nieczynny gazociąg DN 250 relacji Jeleniów – Dziwiszów.

     W związku z powyższym dla wyłączonego gazociągu nie obowiązują szerokości stref  
kontrolowanych ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
natomiast szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu DN 500 MOP 8,4MPa wynosi 8 m (po 4
m na stronę licząc od gazociągu w/c). Projekt zagospodarowania działek nr 339 i 353 w Jałowcu,
gmina Lubań należy uzgodnić z GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu – ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości ujawnione w Dziale III księgi wieczystej nr
JG1L/00019296/7.

II
Wykaz należy wywiesić w siedzibie Urzędu Gminy Lubań na okres 21 dni. 

                                                                                              Wójt Gminy Lubań

Małgorzata Hercuń - Dąbrowicka

Sprawę prowadzi:

Grażyna  Babiuch - inspektor
75 646 59 32


