
       
 

UCHWAŁA Nr 421 / 8529 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 września  2022r. 

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  

w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 
położonych  

w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10. 
  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 t.j.), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 
1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 
2021 r., poz. 2213 t.j.), § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania 
mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Pod. z 2012 r., poz. 2958). 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego 
nieograniczonego kompleks nieruchomości, stanowiących własność Województwa 
Podkarpackiego, położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10, oznaczonych w 
operacie ewidencji gruntów i budynków jako: 
1) wydzielony w budynku administracyjno - mieszkalnym lokal użytkowy  nr 4                       

o powierzchni użytkowej 20,69 m2, obj. KW nr KS1K/00123796/7, 
z  pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 4,29 m2 wraz z udziałem 
731/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki 
ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, obj. KW nr KS1K/00099173/6, 

2) wydzielony w budynku administracyjno - mieszkalnym lokal użytkowy nr 5                          
o powierzchni użytkowej 65,46 m2, obj. KW nr KS1K/00123797/4 
z  pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 33,09 m2 wraz z udziałem 
2885/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki 
ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, obj. KW nr KS1K/00099173/6, 

3) zabudowane budynkiem garażowym działki ewidencyjne nr 436/6 o powierzchni 
0,0151 ha i nr 436/7 o powierzchni 0,0225 ha, obj. KW nr KS1K/000113031/4, 

4) udział 4/7 części w działce ewidencyjnej nr 436/8 o powierzchni 0,0124 ha, obj. KW 
nr KS1K/00099174/3. 

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 340 000,00 zł (słownie złotych: trzysta 
czterdzieści tysięcy 00/100) brutto. 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu  Rolnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Mieniem. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
 


