
ZARZĄDZENIE NR 45.2020
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju oraz sporządzenia wykazu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 poz. 713) art.13, art.15 i art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/95/2019 
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, a osobą fizyczną

stwierdzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do zamiany nieruchomości stanowiące własność Gminy Iwonicz-Zdrój, położone 
w Iwoniczu-Zdroju, oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. nr 1096/8 o pow. 0,0170 ha oraz dz. nr 1094/20 
o pow. 0,0017 ha dla których Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KS1K/00063986/7, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do zarządzenia, na 
nieruchomości sąsiednie, stanowiące własność osób fizycznych, oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. nr 
1089/10 o pow. 0,0007 ha oraz dz. nr. 1094/21 o pow. 0,0097 ha położone w Iwoniczu-Zdroju.

2. Zamiana nieruchomości opisanych w ust. 1 na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój następuje w celu dokonania 
regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, a jednocześnie poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

3. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości zostaną określone w protokole uzgodnień.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/95/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. 
oraz dokonaną wyceną nieruchomości z uwagi na różne wartości działek zamienianych, zamiana nastąpi za 
dopłatą  wynoszącą 7887,30 zł zgodnie z dokonaną wyceną (w aktach sprawy).

5. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, o których mowa w ust. 1 stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, 
na stronie BIP na okres 21 dni od dnia 27.05.2020 r. - 16.06.2020 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje 
się do publicznej wiadomości w prasie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45.2020

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 26 maja 2020 r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne,  

przeznaczonych do zamiany

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 
Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn. zm.) w związku z podjętą przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą 
Nr XVIII/95/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, a osobą fizyczną

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne,  

przeznaczonych do zamiany

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomości niezabudowane, w ewidencji gruntów oznaczone jako działki nr 1094/20 o pow. 0,0017 ha 
oraz dz. nr 1096/8 o pow. 0,0170 ha dla których urządzona jest księga wieczysta nr KS1K/00063986/7 na rzecz 
Gminy Iwonicz-Zdrój których wartość brutto wynosi 11574,30 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset 
siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy), na nieruchomości położone w Iwoniczu-Zdroju stanowiące 
własność osób fizycznych, oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. nr 1089/10 o pow. 0,0007 ha oraz dz. nr. 
1094/21 o pow. 0,0097 ha, których wartość brutto wynosi 3687,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 
osiemdziesiąt siedem złoty).

W/w nieruchomości położone są 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.) i stanowią teren zabudowy 
usługowej (handlu, gastronomii, administracji, kultury, zdrowia, rzemiosła, łączności, turystyki itp.) - symbol 
U.

Lokalizacja działek przeciętna, działki położone są na skarpie, brak możliwości zabudowy w/w działek, leżą 
one w terenach o pełnym uzbrojeniu, działki o kształcie nieregularnych wielokątów.

Z uwagi na różne wartości działek zamienianych, zamiana nastąpi za dopłatą wynoszącą 7887,30 zł  zgodnie 
z wyceną (w aktach sprawy), którą uiszczą właściciele działek nr 1089/10, 1094/21 na konto Gminy Iwonicz-
Zdrój po zawarciu umowy notarialnej.

Koszty wieczysto-księgowe ponoszą strony po połowie.

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 (t. j. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 65) składają wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do 10 lipca 2020 r. do Burmistrza Gminy 
Iwonicz-Zdrój. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, 
przedmiotowe nieruchomości zostaną zbyte jako zamieniane nieruchomości.

Po w/w terminie zostanie ustalony termin podpisania umowy zamiany w formie aktu notarialnego.

Wykaz  wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, na stronie BIP na okres 21 dni od 
dnia 27.05.2020 r. - 16.06.2020 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
w prasie lokalnej SuperNowości z dniem 27.05.2020 r. 
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