
PREZYDENT MIASTA 

       PRZEMYŚLA 
MK.6845.2.147.2020 

Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonych do dzierżawy od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Lp. Oznaczenie nieruchomości 

Powierzchnia 

gruntu 

w m2 

Przeznaczenie Należne stawki z tyt. czynszu dzierżawnego* 
Okres 

dzierżawy 
Uwagi 

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

1. 

Część działki nr 17/3  

(Bi) 

w obrębie 212 

przy ul. Nestora  

24,60 

 

garaż 

(15,60 m2) 

teren do obsługi 

(9 m2) 

2,50 zł/m2 gruntu miesięcznie za grunt pod garaż, plus należny 

podatek VAT 

0,60 zł /m2 gruntu miesięcznie za grunt pod obsługę, plus 

należny podatek VAT 

Czynsz waloryzowany corocznie, płatny do 10 dnia  każdego 

miesiąca. 

do 3 lat MK.6845.323.2017 

2 

Działka nr 418 

(Bi) 

w obrębie 212 

przy ul. Sucharskiego 

282 

uprawy 

(266,00 m2) 

droga dojazdowa 

(16 m2) 

0,20 zł/m2 gruntu rocznie za grunt pod uprawy, plus należny 

podatek VAT 

1,60 zł/m2 gruntu rocznie za grunt pod drogę dojazdową, plus 

należny podatek VAT 

Czynsz waloryzowany corocznie, płatny do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

do 3 lat MK.6845.93.2018 

3 

Część działki nr 122 

i nr 124 

(dr) 

w obrębie 212 

przy ul. Zamenhofa  

363 działka przydomowa 

0,70 zł/m2 gruntu rocznie, plus należny podatek VAT 

Czynsz waloryzowany corocznie, płatny do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

do 3 lat MK.6845.217.2018 

4 

Część działki nr 184 

 (Bp) 

w obrębie 212 

przy ul. Żołnierzy I Armii 

WP 

257 rekreacja 

0,20 zł/m2 gruntu rocznie, plus należny podatek VAT. 

Czynsz waloryzowany corocznie, płatny do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

do 3 lat MK.6845.326.2015 

*Zgodnie z Zarządzeniem Nr 519/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm. 

Wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na ustawowy okres 21 dni, tj. na okres od dnia 15.12.2020 r. do dnia 04.01.2021 r. 
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, nr tel.: (16) 675 21 32. 
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