
PREZYDENT MIASTA 

        PRZEMYŚLA 

 

MK.6841.2.2019                                        Przemyśl, dnia 30.07.2020 r. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZENACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  

 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis, przeznaczenie  

i sposób zagospodarowania 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

 

 

 
------------------- 

Cena  

udziału 

Wysokość stawek 

procentowych opłat 

z tytułu użytkowania 

wieczystego 

 

 

Terminy 

wnoszenia 

opłat 

 
 

I opłata 

------------------- 

opłaty roczne 

Informacje 

o przeznaczeniu do oddania 

w użytkowanie wieczyste 

Zasady aktualizacji opłat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Działka nr 1252/2 

obręb nr 214 

 

przy ulicy 

Batorego 

w Przemyślu 

 

KW Nr 

PR1P/00082747/6 

 

0,6532 

 

Nieruchomość położona przy  

ul. Stefana Batorego w Przemyślu, 

zabudowana zespołami garaży 

murowanych. 

 Nieruchomość nie jest objęta 

ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Według Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Przemyśla 

(zatwierdzonego uchwałą  

nr 68/2017 Rady Miejskiej  

w Przemyślu z dnia 25 maja  

2017 r.) nieruchomość położona 

jest w Jednostce przestrzennej II  

Śródmieście, Część południowo-

wschodnia II.4, Dzielnica II.4 

Lwowskie, obszar II.4.U – tereny 

zabudowy usług publicznych 

wszystkich kategorii (…) 

499 567,00 zł 

netto 

plus należny 

podatek VAT 

 

 

 

------------------ 

3 847,00 zł 

netto 

plus należny 

podatek VAT 

I opłata – 25% ceny 

961,75 zł (netto) 

plus należny podatek VAT 

 

---------------------------------- 

opłaty roczne - 1% ceny 

38,47 zł (netto) 

plus należny podatek 

VAT  

nie później niż 

do dnia zawarcia 

umowy 

notarialnej 

 

------------------- 

do 31 marca 

każdego roku 

Oddanie 

w użytkowanie 

wieczyste  

w drodze 

bezprzetargowej  

do dnia  

01.10.2102 r.  

w udziale 

wynoszącym 

77/10000  

niewydzielonych 

części na rzecz 

posiadacza lokalu 

garażowego nr 106  

w trybie art. 211 

ustawy(1)  

 

Z dniem 

10.09.2020 r. 

upływa termin do 

złożenia wniosku 

przez osoby, 

którym 

przysługuje 

pierwszeństwo  

w nabyciu 

nieruchomości na 

podstawie art. 34 

ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy (1) 

 

Wysokość opłaty rocznej  

z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

gruntowej podlega 

aktualizacji nie częściej niż 

raz na trzy lata jeżeli 

wartość 

tej nieruchomości 

ulegnie zmianie. 

(1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) 
 

Wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na ustawowy okres 21 dni od dnia 31.07.2020 r. do dnia 20.08.2020 r. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 6752133. 

 

 

               Z up. PREZYDENTA MIASTA 

                       mgr Bogusław Świeży 

                        Zastępca Prezydenta 


