
PREZYDENT MIASTA 

       PRZEMYŚLA 

MK.6840.9.2017              Przemyśl, dnia 23 października 2019 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 116/2 

wraz z udziałem 

w wysokości 1/2 

niewydzielonej 

części w działce 

nr 116/1, obie 

w obrębie 214 

m. Przemyśla  

objęte księgą 

wieczystą nr 

PR1P/00050868/7  

 

0,0350 ha 

 

 

 

 

0,0163 ha 

Działki są niezabudowane i położone przy ulicy 

Lwowskiej w Przemyślu. 

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju 

Miasta Przemyśla z dnia 6 marca 2018 r. znak 

BRMP.IV.5.430.123.2017 ustalone zostały warunki 

zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie oznaczonym 

jako działka nr 116 w obrębie 214. 

Działka nr 116/1 w obrębie 214 stanowić będzie ciąg 

komunikacyjny do obsługi m.in. działki nr 116/2 

w obrębie 214 z ulicą Lwowską. W związku 

z powyższym, proponowana sprzedaż działki nr 116/2 

w obrębie 214 nastąpi wraz z udziałem w wysokości 1/2 

niewydzielonej części w działce nr 116/1 w obrębie 214. 

Według ewidencji gruntów i budynków w skład działek 

nr 116/1 i nr 116/2 w obrębie 214 wchodzi użytek 

gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe. 

 

35 000,00 zł 

(słownie złotych: 

trzydzieści pięć 

tysięcy 00/100) 

brutto 

(w tym 23% 

podatku VAT) 

 

Nie później 

niż do dnia 

zawarcia 

aktu 

notarialnego 

umowy 

sprzedaży 

 

 

Sprzedaż na własność 

w drodze przetargu. 

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 2018 r. 

poz. 2204 z późn. zm.) 

upływa z dniem 

9 grudnia 2019 r. 

 

Wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na ustawowy okres 21 dni tj. od dnia 29.10.2019 r. do dnia 18.11.2019 r. 

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. nr 12, 

oraz pod nr telefonu 16 675-21-27. 

         Z up. PREZYDENTA MIASTA 
         mgr Bogusław Świeży 
         Zastępca Prezydenta 


