
 
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr  94  / 2021  z dnia  1 września  2021r 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA 

przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym 
 

Uchwała Rady 

Miejskiej 

Uchwała Nr XXXV/298/2021 

z dnia 28 kwietnia 2021r 

Uchwała Nr XL/329/2021 

z dnia 30 sierpnia 2021r 

oznaczenie 

nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i 

ewidencji gruntów 

działka ewidencyjna 3165/16 o powierzchni 

0,0025 ha  
kw NS2L/00041924/6 

 

działka ewidencyjna 3255 o powierzchni  

0,0587 ha 
kw NS2L/00026927/6 
użytek gruntowy - Lz 

 
opis nieruchomości 

 

niezabudowana działka gruntu położona 
przy ul.Starowiejskiej, stanowiąca wjazd do 

posesji nr porządkowy 49 

niezabudowana działka gruntu położona przy 
ul.Zakopiańskiej i granicząca z rz.Rabą 

 
przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

 

KDL – tereny dróg publicznych – ulice 
lokalne  

E1 ZU – tereny zieleni urządzonej wraz z urządzeniami 
sportu,rekreacji i turystyki objęte granicą strefy 
uciążliwości od tras komunikacyjnych ulicy głównej 
ruchu przyspieszonego o symbolu KDGP oraz liniami 
rozgraniczającymi tej ulicy objęte strefa zagrożeń 
wylewami wód powodziowych i podtopieniami 

 

cena  sprzedaży 
 

 

3 600,00 złotych netto + należny podatek 
VAT 

 

10 100,00 złotych netto + należny podatek VAT 

sposób przekazania 
 

zbycie w trybie  bezprzetargowym na rzecz 
właściciela działki ewid.3165/6 

zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 
działki ewid.3256/1 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA  MSZANA  DOLNA 

przeznaczonych do dzierżawy 

 
Uchwała Rady Miejskiej 

 
Uchwała Nr XL/328/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r 

oznaczenie nieruchomości 
wg.księgi wieczystej i 

ewidencji gruntów 

działka ewid.9979/17 
kw NS2L/00019377/3 

opis nieruchomości 
 

niezabudowana część działki ewid.9979/17 o powierzchni 0,0300 ha  przy ul.Starowiejskiej 

przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

działka dzierżawiona na cele rolnicze 

przeznaczenie w planie miejscowym: 
B5 UC – usługi komercyjne 

czynsz dzierżawny 
 

50,00 złotych + należny podatek VAT  

sposób przekazania 
 

kolejna umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – do 31.12.2021r 

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

dni  tj.od dnia   02.09.2021r do 24.09.2021r 
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  18 pażdziernika 2021r.    
                                                                                                                                         Burmistrz Miasta 

                                                                                                                                          mgr Anna Pękała 

 

 



 

 

 


