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GNP.6822.11a.2017.2018 

Wykaz 
W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XL/559/17               

z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki 
Dolne i osoby fizycznej– przeznaczone do zamiany w sposób następujący: 

1. Nieruchomość położoną w miejscowości Hoszów oznaczoną numerem działki 
195/2 o powierzchni 0,0708 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Lesku Zamiejscowy 
Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę 
wieczystą nr KS2E/00016209/4, stanowiącą własność osoby fizycznej, 
zaużytkowaną pod drogę dojazdową do sąsiednich nieruchomości – do 
przejęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne. Wartość nieruchomości wynosi                   
962,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote). 

2. Nieruchomości położone  w miejscowości Hoszów, oznaczone numerami 
działek 173/3, 429/2 o łącznej powierzchni 0,0658 ha,  dla których Sąd 
Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach 
Dolnych prowadzi księgi wieczyste nr KS2E/00020723/4 i KS2E/00023625/8, 
stanowiące własność Gminy Ustrzyki Dolne – do przekazania osobie fizycznej. 
Wartość nieruchomości wynosi 845,00zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć 
złotych). 
 
Zbycie nieruchomości następuje w formie bezprzetargowej w drodze zamiany 

stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.). 

 
Zamiana nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie 

nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 
02.07.2018r. na złożenie wniosku. 

 
Działki nr nr 173/3, 429/2, 195/2 nie są objęte planem zagospodarowania 

przestrzennego, nie zostały też wydane dla powyższych działek  decyzje o warunkach 
zabudowy.  

 
Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 
od dnia 18.05.2018r. do dnia 02.07.2018r. 

 
Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim                  

w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 – tel. 13-460-80-13. 
 
Ustrzyki Dolne, dnia 2018-05-09 
 


