
 
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  39  / 2020  z dnia 19 maja  2020r 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA 

przeznaczonych do zbycia  
 

 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i ewidencji 

gruntów 
 

działka ewidencyjna 2649/13 o powierzchni 

0,0006 ha  
użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów – 

Tr 
Kw NS2L/00023401/2 

Działka ewidencyjna 2649/14 o 

powierzchni 0,0017 ha 
Użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów – 

Tr 
Kw NS2L/00023401/2 

 
opis nieruchomości 

 

niezabudowane działki gruntu położone przy ulicy Starowiejskiej – bocznej , wydzielone 
celem zapewnienia właściwego dojazdu do działek budowlanych 

 
przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

 

B12 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami , objęte częściowo strefą 
ochrony technicznej od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV 

 
cena wywoławcza sprzedaży 

 

261,00 złotych netto + należny podatek 
VAT 

805,00 złotych netto + należny podatek 
VAT 

Sposób przekazania 
 

zbycie na rzecz właściciela działki 2649/7 i 
2649/8 

Zbycie na rzecz właściciela działki 2649/5 

 
 

Uchwała Rady Miejskiej 
 

XXI/192/2020 z 10.03.2020r XVI/117/2019 z 29.10.2019r 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i ewidencji 

gruntów 
 

działka ewidencyjna 5623/2 o powierzchni 
0,0052 ha  

użytek gruntowy wg.ewid.gruntów – dr 
kw NS2L/00023377/4 

działka ewidencyjna 5616/2 o powierzchni 
0,0117 ha 

użytek gruntowy wg.ewid.gruntów – dr 
kw NS2L/00042027/5 

 
opis nieruchomości 

 

niezabudowane działki gruntu położone w Mszanie Dolnej przy ulicy Leśnej , będące w 
użytkowania właścicieli działek przyległych 

 
przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

 

KDGP – projektowana ulica główna ruchu 
przyspieszonego 

C55 MN/Z – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne w zieleni 

urządzonej 

 
cena wywoławcza sprzedaży 

 

1 766,00 zł netto + należny podatek VAT 6 540,00 złotych netto + należny podatek 
VAT 

Sposób przekazania 
 

zbycie na rzecz właścicieli działek przyległych tj.działki ewid.5623/1 i 5616/1 

 
 

Uchwała Rady Miejskiej 
 

XX/139/2010 z dnia 15.03.2012r 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i ewidencji 

gruntów 
 

działka ewidencyjna 9988/2 o powierzchni 
0,0021 ha 

Kw NS2L/00028211/8 

działka ewidencyjna 3644/5 o powierzchni 
0,0048 ha 

Kw NS2L/00045609/0 

 
opis nieruchomości 

 

niezabudowane działki gruntu położone w Mszanie Dolnej przy ulicy Mickiewicza-
Krasińskiego, pozostające w użytkowaniu właścicieli działki przyległej 

 
przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

 

KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe 

 
cena wywoławcza sprzedaży netto 

 

1 300,00 złotych netto + należny podatek 
VAT 

2 970,00 złotych + należny podatek VAT 

Sposób przekazania 
 

Zbycie na rzecz właścicieli działki 9689 



 

Uchwała Rady Miejskiej 

 

 

VI/40/2011 z dnia 7 marca 2011r 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i ewidencji 

gruntów 
 

działka ewidencyjna 4467/5 o powierzchni 0,0190 ha 
użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów – RIVa 

Kw NS2L/00045909/3 

 

opis nieruchomości 
 

niezabudowana działka gruntu położona przy ulicy Marka 

 
przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

 

E26 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

cena wywoławcza sprzedaży netto 
 

3 700,00 złotych netto + należny podatek VAT 

Sposób przekazania 
 

zbycie na rzecz właścicieli działki ewidencyjnej 4160/11 

 

 
 

Uchwała Rady Miejskiej 
 

XIX/163/2020 z dnia 27.1 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i ewidencji 

gruntów 
 

działka ewidencyjna3236 o powierzchni 0,1314 ha 
użytek gruntowy wg.ewidencji gruntów – RIVb 

kw NS2L/00042028/2  

 
opis nieruchomości 

 

niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej – „Pańskie” bez dostępu do 
drogi 

 
przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

 

E1 RP – tereny rolnicze – przeznaczenie podstawowe – grunty pod uprawy polowe i 
podlegające ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze 

 
cena wywoławcza sprzedaży netto 

 

7 500,00 złotych netto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 
9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług 

Sposób przekazania 
 

przetarg ustny nieograniczony 

 
 

Uchwała Rady Miejskiej 
 

XXI/192/2020 z dnia 10.03.2020r 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i ewidencji 

gruntów 
 

działka ewidencyjna 8867/1 o powierzchni 0,0119 ha 
Kw NS2L/00023436/6 

 
opis nieruchomości 

 

działka gruntu położona przy ulicy Słomka, stanowiąca część działki siedliskowej 

 
przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 
 

F13 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

 
cena wywoławcza sprzedaży netto 

 

5 900,00 złotych netto + należny podatek VAT 

Sposób przekazania 
 

zbycie na rzecz właściciela działki 8867/1 

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2  na okres 21 

dni  tj.od dnia   20 maja 2020r   do 12 czerwca 2020r. 



Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie 

internetowej urzędu , BIP i w prasie. 

 
uwaga: 
osoby,którym zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości i spełniają jeden z warunków: 
 przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, 

są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności  przed dniem 5 grudnia 1990r albo 
jego spadkobiercami poprzednich właścicieli  
mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do 
publicznej wiadomości tj. do  6 lipca 2020r.    
 

 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna 

 

            mgr Anna Pękała                                                                                                                                                                                                
                                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 


