
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

Lp Położenie Nr i pow.
działki
w m2

K
Księga wieczysta 
KW nr

Opis nieruchomości
Przeznaczenie

i  sposób jej 
zagospodarowania

Obciążenia
nieruchomości

wartość
użyczenia 

w PLN
netto

Informacja o
przeznaczeniu

do zbycia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Obręb Stara 

Morawa
279/76
2065

279/75
2112

SW1K/00074503/4 Nieruchomości niezabudowane
leżące bezpośrednio przy zbiorniku

wodnym w Starej Morawie
stanowiące integralną część

zagrodzonego kompleksu kąpieliska
w Starej Morawie. Teren działek

porośnięty trawą, zadbanymi
krzewami i drzewami bez znaczenia

gospodarczego. 

U - tereny sportu i 
rekreacji
KD1 – tereny dróg 
dojazdowych

- umowa 
koncesji do 
dnia 30 maja 
2022 r.

Użyczenie
bezpłatne

Użyczenie na
czas

nieokreślony na
rzecz

Strońskiego
Parku

Aktywności
„Jaskinia

Niedźwiedzia”
sp. z o.o.

 
2. 

Obręb Stara 
Morawa

3/2
4316

SW1K/00014734/4 Nieruchomość niezabudowana
leżąca bezpośrednio przy zbiorniku

wodnym w Starej Morawie
stanowiąca integralną część

zagrodzonego kompleksu kąpieliska
w Starej Morawie. Teren działki

porośnięty trawą, wykorzystywany
na cele kempingu turystycznego. 

U - tereny sportu i 
rekreacji
KD1 – tereny dróg 
dojazdowych

- umowa 
koncesji do 
dnia 30 maja 
2022 r.

Użyczenie
bezpłatne

Użyczenie na
czas

nieokreślony na
rzecz

Strońskiego
Parku

Aktywności
„Jaskinia

Niedźwiedzia”
sp. z o.o.

 
3. 

Obręb Stara 
Morawa

279/82
97508

SW1K/00074503/4 Nieruchomość zabudowana
zbiornikiem wodnym, pomostem i

czterema budynkami
wykorzystywanymi na cele obsługi

ruchu turystycznego. Działka
stanowi trzon kompleksu

turystycznego w Starej Morawie, na
działce znajduje się plaża i

U - tereny sportu i 
rekreacji
KD1 – tereny dróg 
dojazdowych
RZ – tereny rolnicze
IT – infrastruktura 
techniczna

- umowa 
koncesji do 
dnia 30 maja 
2022 r.

Użyczenie
bezpłatne

Użyczenie na
czas

nieokreślony na
rzecz

Strońskiego
Parku

Aktywności
„Jaskinia



kąpielisko, boisko sportowe, teren
częściowo porośnięty trawą i

krzewami, zadbany, zagrodzony.

Niedźwiedzia”
sp. z o.o.

          Ustala się termin złożenia wniosków do dnia 27 maja 2022 roku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt
1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.z 2021 r. , poz. 1899 ze zm.).  

Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec
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