
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 68/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami  

 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 
 
 

 

1. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek o nabycie tejże nieruchomości w 
terminie 6 tygodni – licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia od 19 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. 
Racławicka 56 w Krakowie (parter oraz III p. nowy budynek) oraz Krakowskiego  Biura Geodezji i Terenów Rolnych, ul. Gazowa 15 w Kraków oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

3. Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Skarbu i Gospodarki, ul. Racławicka 56, pokój nr 353 w godz. 8.00-16.00, tel. 
(012) 63 03 344 oraz w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15, tel. (0-12) 619-88-10 (wew.120). 
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869/3 
Obręb 

Brzezna 

NS1S/00111850/7  
 VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego W Nowym 

Sączu 

0,0312  

Działka nr 869/3 jest niezabudowana, 
porośnięta roślinnością trawiastą, posiada 

regularny kształt i jest płaska, brak 
wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej. Przedmiotowa nieruchomość 
położona jest bezpośrednio przy drodze 

gminnej, w bliskiej odległości od 
skrzyżowania w formie ronda. W otoczeniu 
znajdują się zakłady usługowe, stacja paliw 

oraz zabudowa mieszkaniowa i działki 
niezabudowane.  

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Podegrodzie zatwierdzonym 

uchwałą Rady Gminy Podegrodzie 

nr 370/XLVIII/2010  

z dnia 16 lipca 2010 r. działka 

oznaczona nr 869/3 położona jest na 

terenie zabudowy usługowej o 

symbolu U2. 

 

55 350 zł 
(w tym podatek 

VAT  
w wysokości 

23%) 


