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Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonej do zbycia 
 

Oznaczenie nieruchomości 

wg księgi wieczystej i katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis, przeznaczenie i sposób 

zagospodarowania nieruchomości 

Cena  

nieruchomości 

Termin  

zapłaty ceny 

Informacje  

o przeznaczeniu 

do zbycia 

1 2 3 4 5 6 

działka nr 476/4 i nr 477/4, 

objęte księgą wieczystą 

nr PR1P/00057233/6,  

działka nr 484/2 i nr 484/4, 

objęte księgą wieczystą 

nr PR1P/00060569/4,  

działka nr 485 i nr 487/1, 

objęte księgą wieczystą 

nr PR1P/00060787/8 

oraz działka nr 486 objęta 

księgą wieczystą nr 

PR1P/00060717/7, wszystkie 

w obrębie 205 m. Przemyśla. 

W skład nieruchomości 

wchodzi użytek gruntowy 

oznaczony symbolem „RIIIa” 

– grunty orne. 

0,0944 ha 

0,0762 ha 

 

0,0263 ha 

0,0149 ha 

 

0,0320 ha 

0,0425 ha 

 

0,0155 ha 

 

0,3018 ha 

Sprzedaży podlega łączny obszar działek 

o powierzchni 0,3018 ha.  

Nieruchomości są niezabudowane i położone 

są rejonie ul. Narutowicza w Przemyślu.  

Objęte są ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rycerskie I”, 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 

w Przemyślu nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. 

(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego poz. 2536 z dnia 

12 lipca 2017 r.) i znajdują się w obszarach 

oznaczonych symbolami: „2MW/U” – terenach 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 

i „5KDW” – terenach dróg wewnętrznych.  

Działki położone są w strefie ochrony 

konserwatorskiej „C”, a w ich obrębie zlokalizowane 

jest stanowisko archeologiczne nr 216/126. 

Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie 

odpłatna służebność gruntowa na działkach nr 476/5, 

477/5, 487/2 i 489 w obrębie 205. 

 

440 000,00 zł 
 

(słownie: 

czterysta 

czterdzieści 

tysięcy złotych 

00/100) 

brutto 

(w tym 23% 

podatku VAT) 

 

 

 

Nie później 

niż do dnia 

zawarcia 

umowy 

przenoszącej 

własność. 

Sprzedaż w drodze 

przetargu.  

 

Z dniem 26 sierpnia 

2021 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 z dnia 

21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce 

nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1990 z późn. zm.) 

 

Wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na ustawowy okres 21 dni tj. od dnia 16 lipca 2021 r. do dnia 5 sierpnia 2021 r. 

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, 

pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, bądź przez skrytkę ePUAP.      

               z up. PREZYDENTA MIASTA 
               

                                mgr Dariusz Łapa  
                       Sekretarz Miasta 


