
Dukla , dnia 28 czerwca 2021 r. 
ARG. 6840.13.2021 

 
WYKAZ 

nieruchomości  stanowiących własność mienia komunalnego  Gminy Dukla 
przeznaczonych do sprzedaży . 

 

Lp. Numer 
działki 

Powie- 
rzchnia 

( ha) 
 

Numer 
KW 

Położenie i opis  Przeznaczeni
e i sposób 

zagospodaro-
wania 

Cena 
nieruchom

ości 
- udziału  

1/3 części 

Sposób 
zapłaty 

Forma 
zbycia  

1. Udział 
1/3 część 
dz.3384 

0,06 ha 
(udział 
Gminy 

0,02 ha) 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka  
Działka zlokalizowana u 
podnóża góry Cergowa, 

przylega do drogi częściowo 
utwardzonej 

 
 

„R/ZL-1”- teren 
rolny z 

możliwością 
zalesienia 

580,00 zł 
 
 

Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej  

2. Udział 
1/3 część 
dz.3402 

0,05 ha 
(udział 
Gminy 

0,0167 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, nie 
posiada prawnie 
wydzielonej drogi 

dojazdowej 
 

„R4”- tereny 
rolne 

430,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 

3. Udział 
1/3 część 
dz.3405 

0,06 ha 
(udział 
Gminy 
0,02 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Działka zlokalizowana u 
podnóża góry Cergowa, w 

sąsiedztwie terenów rolnych 

„R4”- tereny 
rolne 

570,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 



4. Udział 
1/3 część 
dz.3410/1 

0,07 ha 
(udział 
Gminy 

0,0233 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, w 
sąsiedztwie terenów rolnych 

„R4”- tereny 
rolne 

660,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 

5. Udział 
1/3 część 
dz.3422 

0,07 ha 
(udział 
Gminy 

0,0233 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, w 
sąsiedztwie terenów rolnych 

„R4”- tereny 
rolne 

600,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 

6. Udział 
1/3 część 
dz.3681 

0,01 ha 
(udział 
Gminy 

0,0033 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, w 
sąsiedztwie terenów rolnych 

„R4”- tereny 
rolne 

100,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 

7. Udział 
1/3 część 
dz.3695 

0,11 ha 
(udział 
Gminy 

0,0367 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, w 
sąsiedztwie terenów 

rolnych, nie posiada prawnie 
wydzielonej drogi 

dojazdowej 

„R4”- tereny 
rolne 

800,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 

8. Udział 
1/3 część 
dz.3349 

0,06 ha 
(udział 
Gminy 
0,02 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, w 
sąsiedztwie terenów 

rolnych, nie posiada prawnie 
wydzielonej drogi 

dojazdowej 

„R/ZL-1”- 
tereny rolne z 
możliwością 
zalesienia 

600,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 



9. Udział 
1/3 część 
dz.3091 

0,14 ha 
(udział 
Gminy 

0,0467 ha 

KS1K 
/00122902/7 

Jasionka 
Działka zlokalizowana u 

podnóża góry Cergowa, w 
pobliżu zabudowy 

mieszkaniowej 

„R1”- tereny 
rolne 

1 450,00 zł Jednorazowo 
przed 

podpisaniem 
umowy 

notarialnej 

Sprzedaż w 
drodze  

bezprzetar-
gowej 

 
Wykazano do sprzedaży od dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia 21 lipca 2021 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. 1990 ) do dnia 11 sierpnia  2021 r. 
 

                                                                                                                                                                                Z up. BURMISTRZA 

                                                                                                                                                                                      Łukasz Piróg 

                                                                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza 


