
Zarządzenie Nr 147/2010
Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 18.10.2010r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  położonych  w  Rymanowie  oraz  we 
Wróbliku Szlacheckim zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia.

Działając  na  podstawie  art.  30  ust.2  pkt.3  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z póz. zm. ), art.35 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. 
Nr.102  poz.651)oraz  wykonując  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  Nr. 
XLV/467/10, XLV/475/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. 

zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza  się  do  sprzedaży  nieruchomości  wymienione  w  wykazie  stanowiącym 
załącznik Nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy  w  Rymanowie  ul.  Mitkowskiego  14a,  oraz  umieszczeniu  na  stronie 
internetowej www.rymanow.pl na okres 21 dni od dnia 18.10.2010r. do 08.11.2010r.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansów i Gospodarki 
Mieniem Gminy Urzędu Gminy w Rymanowie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.rymanow.pl/


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Rymanów
Nr 147/2010 z dnia 18.10.2010 r.

W y k a z
nieruchomości położonych w Rymanowie oraz we Wróbliku Szlacheckim

 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

L.
p.

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg księgi 
wieczystej  

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg ewidencji 
gruntów 

Powierzchnia 
nieruchomości 
ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej 
zagospodarowania

Cena 
nieruchomości 
zł. netto. 

1

2

KS1K
00070912/0

KS1K 
00067809/1

3340

591/5
593/3

0,4971

0,0600
0,0300

Nieruchomość położona w Rymanowie przylegająca 
bezpośrednio  do ul. Dworskiej.
Klasa gruntu RIVa, RIVb .

Nieruchomość położona w centrum wsi Wróblik 
Szlachecki , zabudowana budynkiem usługowym po 
byłym Ośrodku Zdrowia , przylegająca bezpośrednio 
do drogi wojewódzkiej Brzozów-Rymanów-Daliowa,
po przeciwnej stronie drogi  znajduję się stacja PKP, 
towarowo-osobowa.
Budynek  wolnostojący, trzykondygnacyjny , nie 
podpiwniczony wykonany w technologi tradycyjnej 
o powierzchni użytkowej 274,38 m2  , wybudowany 
w latach sześćdziesiątych XX w.
Wyposażony w instalację elektryczną, gazową, 
kanalizacyjną,  centralnego ogrzewania, oraz 
wodociągową ( ze studni głębinowej) Centralne 
ogrzewanie  na gaz, piec c.o  typ Buderus.

Nieruchomość 
położona w strefie 
upraw rolnych.

Nieruchomości nie 
są objęte planem 
zagospodarowania 
przestrzennego.
Wg studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego 
nieruchomości są 
położone w terenie 
opisanym jako 
tereny usług.

6 470,00

199 310,00

Niniejszy  wykaz  wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Rymanów   ul.  Mitkowskiego  14a,   oraz   umieszczono  na  stronie 
internetowej  www.rymanow.pl na okres 21 dni tj. od dnia 18.10.2010.do dnia 08.11.2010r.
Szczegółowych  informacji  dotyczących  nieruchomości  udziela  Referat  Finansów  i  Gospodarki  Mieniem  Gminy  w  Urzędzie  Gminy  w 
Rymanowie pok.  Nr 8   tel. 013 43 57 952 


