
                                     WYKAZ  
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że 
przeznaczona jest do zamiany: 
 
Działka nr 449/1 (RVI-0,0119 ha, LsV-0,3535 ha) o pow. 0,3654 ha położona w Olsztynie, 
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00060145/8 
stanowi własność Gminy Olsztyn.  
Wartość ww.  działki  wynosi 27.600,00 zł. 
Brak obciążeń. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla 
miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, 
z dnia 24 lipca 2008 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym nr 176, poz. 3241 z dnia 25 
września 2008 roku, działka nr 449/1 położona w Olsztynie, leży w terenie oznaczonym 
symbolami:  ZL – lasy oraz  ZLI – dolesienia. 
 
Działki nr: 45/2 (LsIV-0,1751 ha), o powierzchni 0,1751 ha oraz 46/2 (LsIV-0,1497 ha), o 
powierzchni 0,1497 ha, położone w Olsztynie, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00104153/8, stanowią własność PGL Lasów 
Państwowych.  
Wartość ww. działek 27.900,00 zł.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla 
miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, 
z dnia 24 lipca 2008 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym nr 176, poz. 3241 z dnia 25 
września 2008 roku, działki nr: 45/2 i 16/2 położone w Olsztynie, leżą na terenie oznaczonym 
symbolami: KD-DK 46 (GP 1x2) – droga krajowa główna oraz ZL – lasy.  
 
Ww. nieruchomości będą podlegały zamianie, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z  2014r. poz.1490 ze zm.). 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz na stronie 
internetowej Urzędu www.olsztyn-jurajski.pl w dniach od 30 listopada 2021 roku                        
do 20 grudnia 2021 roku.   
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy                       
w Olsztynie pok. nr 19. tel. (034) 3285-076 wew. 33. 
 
 
Olsztyn, dnia 30 listopada 2021 r. 


