
Krościenko nad Dunajcem, dnia 27.12.2022 r. 

Znak: GOZ.6822.1.2022.JK 
 
 

 

W Y K A Z  NI E R U C H O M O Ś CI  
 

 

I. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 

informuje, że przeznacza do zamiany nieruchomość położoną w miejscowości Krościenko 

nad Dunajcem. 
 

 

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
przedmiotem zamiany jest udział wynoszący ½ cz. w nieruchomości położonej w obrębie Krościenko nad 

Dunajcem przy ul. Kąty oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 1501/2 objęta 

KW NS1T/00084779/7 na udział wynoszący ½ cz. w nieruchomości położonej w obrębie Krościenko nad 

Dunajcem przy ul. Kąty oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 11272/1 objęta 

KW NS1T/00134664/4; 
 

 

2. opis nieruchomości: 
nieruchomości będące przedmiotem wykazu położone są północnozachodniej części Krościenka nad 

Dunajcem, na os. Kąty, w terenach użytkowanych rolniczo, w pobliżu zabudowań mieszkalnych. 

Lokalizacja działek ewid. nr nr 1501/2 i 11272/1 jest przeciętna, z dobrą dostępnością komunikacyjną. 

Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt 

działek jest regularny, korzystny, możliwość ich zagospodarowania i wielkość gruntu są korzystne. Działki 

są nieuzbrojone, niezagospodarowane, nieogrodzone, położone na stoku o nachyleniu w kierunku 

południowym i stanowią tereny łąk i pastwisk. Przez działki przebiega napowietrzna linia energetyczna; 
 

 

3. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
Gmina Krościenko nad Dunajcem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru, na którym położone są działki ewid. nr 1501/2 i 11272/1 położone w obrębie 

Krościenko nad Dunajcem; 
 

 

4. cena nieruchomości: 
a) cena działki ewid. nr 1501/2 wynosi: 89.025,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia 

pięć zł 00/100)/brutto, 

b) cena działki ewid. nr 11272/1 wynosi 65.470,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt zł 00/100)/brutto; 
 

 

5. informacje o przeznaczeniu do zamiany: 
a) działka ewid. nr 1501/2 o pow. 0,2890ha położona w Krościenku nad Dunajcem stanowi współwłasność 

w ½ cz. Gminy Krościenko nad Dunajcem, w której udział przeznaczony jest do zamiany za udział 

w działce ewid. nr 11272/1 o pow. 0,3100ha położonej w Krościenku nad Dunajcem stanowiącą 

współwłasność w ½ cz. osób fizycznych, 

b) działki, w których przeznaczone do zamiany udziały nie są zabudowane, 

c) szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko nad 

Dunajcem pok. nr 110 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 18-262-30-77 wew. 29. 
 

 
 

II. Niniejszy wykaz zostaje podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty ukazania się  

w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości tj. od dnia 

27.12.2022 r. do dnia 18.01.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG Krościenko nad 

Dunajcem Rynek 35, oraz opublikowanie na stronie internetowej gminy www.kroscienko.pl. 
 

http://www.kroscienko.pl/

