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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 

               

Informacje  

o przeznaczeniu do zbycia 
 

1 2 3 4 6 

 

Działka nr 707 

Działka nr 708 

Działka nr 1195 
 

Obręb 203  
 

Objęta księgą wieczystą  

nr PR1P/00090631/9 
 

 

Zgodnie z operatem ewidencji 

gruntów i budynków  

m. Przemyśla w skład działek  

nr 707 i nr 708 wchodzi użytek 

gruntowy symbolu: „RIIIa” – 

grunty orne,  w skład działki  

nr 1195 wchodzi użytek gruntowy 

o symbolu „Bi” - inne tereny 

zabudowane. 
 

 

     0,1197 ha 

0,1685 ha 

0,0444 ha 
 
 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość jest niezabudowana i położona przy 

ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu.  

 

Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta 

Przemyśla nr BRMP.IV.2.430.110.2020 z dnia 

19.03.2021 r. ustalono warunki zabudowy dla 

inwestycji pn.: „Budowa 2 zespołów garaży 

murowanych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną” na terenie działek nr 707, nr 708  

i nr 1195 w obrębie 203. 
 

 

Na terenie działek nr 707 i nr 708 obręb 203 

znajduje się osuwisko nieaktywne nr 50192. 

 

488 000,00 zł 
 

(słownie złotych:  

czterysta osiemdziesiąt 

osiem tysięcy 00/100) 
 

brutto 

(w tym podatek  

23 % VAT) 
 

  

 

Zbycie w drodze  

przetargu nieograniczonego.  

 

Z dniem 12 stycznia 2022 r. 

 upływa termin do złożenia 

wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo  

w nabyciu nieruchomości na 

podst. art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 

ustawy z dnia 21.08.1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1899  

z późn. zm.). 
 

 

 

    Wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na ustawowy okres 21 dni tj. od dnia 2 grudnia 2021 r.  do dnia 22 grudnia 2021 r. 
 

    Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. 12,  tel. 16 675-21-27  

    lub e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl. 
 

                z up. PREYDENTA MIASTA 

                                  mgr Bogusław Świeży 

                                              Zastępca Prezydenta 

 


