
Dukla , dnia 19 listopada 2020 r. 
ARG. 6840.15.2020 

 
WYKAZ 

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla 
przeznaczonej do sprzedaży . 

 

Lp. Numer 
działki 

Powie- 
rzchnia 

( ha) 
 

Numer 
KW 

Położenie i opis  Przeznaczenie i 
sposób 

zagospodaro-
wania 

Cena 
nieruchomości 

 

Sposób 
zapłaty 

Forma 
zbycia  

1. 97/1 0,28 ha KS1K 
/00065499/0 

Chyrowa 
 

Działka leży w 
bezpośrednim 

sąsiedztwie dawnej 
cerkwi oraz znajduje 
się w strefie 150 m 

od cmentarza 

„RM2”- teren 
zabudowy 

zagrodowej- ok. 
98% 

„KDW1/2”-droga 
wewnętrzna  i ciąg 
pieszo-jezdny- ok. 

2% 

34 800,00 zł   + 
podatek VAT od 
towarów i usług 
 

Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

przetargu 

2. 98 0,50 ha KS1K 
/00065499/0 

Chyrowa 
 

Działka 
zlokalizowana w 
bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi 
powiatowej, 

częściowo znajduje 
się w strefie 150 m 

od cmentarza 

„RM1”- teren 
zabudowy 

zagrodowej- ok. 
98% 

„KDZ1/2”-teren dróg 
publicznych- ok. 2% 

 
 
 

70 700,00 zł   + 
podatek VAT od 
towarów i usług 

 

Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

przetargu 



3. 100/6 2,03 ha KS1K 
/00065499/0 

Chyrowa 
 

Działka graniczy od 
strony zachodniej  z 
drogą powiatowa, a 

od strony 
wschodniej jej 
granicę tworzy 

potok, leży w terenie 
zróżnicowanym pod 

względem 
topograficznym.  

„RM1”- teren 
zabudowy 

zagrodowej- ok. 
55%, 

„KDZ1/2”-teren dróg 
publicznych- ok. 

2%, 
„R/ZL-1”- tereny 

rolne z możliwością 
zalesienia- ok. 15%, 
„ZN1”- tereny leśne i 

zieleni- ok. 28% 

134 100,00 zł   
+ podatek VAT 
od towarów i 

usług 
 

Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

przetargu 

 
Wykazano do sprzedaży od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w  Dukli oraz stronie 
internetowej  www.dukla.pl.  
 
Ustala się termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2020 r., 
poz. 65 ) do dnia 5 stycznia  2021 r. 
 

 


