
PREZYDENT MIASTA 

       PRZEMYŚLA 

MK.6840.40.2020             Przemyśl, dnia 13 października 2021 r. 

 

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 1071 oraz 

działka nr 1075  

obie w obrębie 207 

m. Przemyśla, 

objęta księgą 

wieczystą nr 

PR1P/00055529/4 
Według operatu 

ewidencji gruntów 

i budynków 

m. Przemyśla, w skład 

nieruchomości 

wchodzą użytki 

gruntowe oznaczone 

symbolami „B” – 

tereny mieszkaniowe  

i „dr”– drogi. 

0,0666 ha 

0,0150 ha 

0,0816 ha 

Działki są niezabudowane i położone są bezpośrednio 

przy ul. Siemiradzkiego. Użytkowane są jako parking 

samochodów osobowych, towarzyszący zabudowie 

wielorodzinnej. Dodatkowo na działce nr 1071 znajduje 

się osłona śmietnikowa – użytkowana na podstawie 

umowy dzierżawy zawartej na czas określony, oraz 

chodniki. Przez działkę nr 1075 odbywa się dojazd do 

budynku mieszkalnego nr 9. 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Dla opisywanego 

terenu wydana została decyzja Dyrektora Biura Rozwoju 

Miasta Przemyśla z dnia 1 października 2020 r. znak 

BRMP.IV.2.430.55.2020 o warunkach zabudowy dla 

inwestycji pod nazwą: „Budowa parkingu dla 

samochodów osobowych na terenie oznaczonym 

wg ewidencji gruntów miasta Przemyśla jako działka 

nr 1075 oraz część działki nr 1071 obręb 207 przy ulicy 

H. Siemiradzkiego w Przemyślu”. 

Nieruchomość znajduje się w obszarze układu 

urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru 

zabytków pod numerem A-1493 

 

118 000,00 zł 
 

(słownie: sto 

osiemnaście 

tysięcy złotych 

00/100) 

brutto 

(w tym 23% 

podatku VAT) 

 

 

 

Nie później 

niż do dnia 

zawarcia 

umowy 

przenoszącej 

własność. 

Sprzedaż na własność 

w drodze przetargu 

nieograniczonego.  

 

Z dniem 25 listopada 2021r 

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 15.10.2021 r. do dnia 04.11.2021 r. 

Dodatkowe informacje 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 Bogusław Świeży 
                      Zastępca Prezydenta 


