
ZARZĄDZENIE NR 42.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn.zm.) oraz art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr 
XXVI/148/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność 
Gminy Iwonicz-Zdrój 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową opisaną w wykazie stanowiącym 
załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych 
w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu oraz stronie BIP. 
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 

 

  
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik do zarządzenia Nr 42.2021 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI: 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy  
ul. ks. Jana Rąba, działka nr 829/10 o pow. 0,6008 ha (użytek i klasa bonitacyjna: Bz – Tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe) dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/0004587/3 – na rzecz 
Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Działka nr 829/10 położona jest zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ w Gminie Iwonicz-Zdrój (jednolity tekst zatwierdzony Uchwałą 
Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 r.) stanowi w 93% powierzchni teren 
usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie A uzdrowiska – symbol UZ-T 1, 5% powierzchni 
zajmują tereny komunikacji – ciągi pieszo-jezdne – symbol KP-J, pozostała powierzchnia stanowi teren zieleni 
niskiej – symbol Zn 1. 

Działka niezabudowana – zieleń nieurządzona, położona jest na łagodnym zboczu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów sanatoryjnych, południowo-zachodnia część działki jest zadrzewiona. Działka posiada 
uzbrojenie komunalne: kable energetyczne, gazociąg, wodociąg, kanalizacja. Kształt granic: nieregularny 
wielokąt. 

Gmina zastrzega sobie, iż w przypadku potrzeby zlikwidowania istniejącego chodnika przebiegającego przez 
działkę oraz infrastruktury podziemnej (kabel zasilający) jak i nadziemnej (istniejące lampy, ławki, kosze na 
śmieci), właściciel zobowiązany będzie wykonać niezbędne roboty wzdłuż ul. ks. Jana Rąba w sposób zgodny 
z obowiązującymi wymogami, przepisami i na własny koszt. 

Wartość działki wynosi: 984 000,00 zł (brutto) dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych. 

Termin zapłaty ceny sprzedaży: jednorazowo, w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. 

ZASTRZEŻENIE 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz 
pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 roku 
poz. 1990) składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy 
Iwonicz-Zdrój do dnia 14.06.2021 roku. 

  

  
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 

Wykaz wywiesza się do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Iwonicz-Zdrój, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP z dniem 29.04.2021 roku na okres 
21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku 
Super Nowości w dniu 29.04.2021r.
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