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WÓJT GMINY SOLINA 
 

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Solina przeznaczonej do oddania w użyczenie. 

 
 

 
Nieruchomość w m-ci Myczków pod nr 46, w którego skład wchodzi część działki nr ewid. 285 o 

powierzchni 96,21 m2. 
 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Działki nr 285 uregulowana jest w księdze wieczystej Nr 
KS1E/00021407/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych, 

2. Powierzchnia nieruchomości: Cała działka o nr ewid. 285 posiada powierzchnię 3456 m2 
natomiast oddana w użyczenie będzie stanowiła powierzchnię 
96,21m2.  

3. Opis nieruchomości Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Myczków, po lewej  
stronie drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna. Na jej terenie 
znajduje się Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie. 
Nieruchomość posiada zasilanie w energię elektryczną, wodę z 
sieci komunalnej, kanalizację ogólnospławną, instalację gazową - 
gaz ziemny. 

4. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób jej zagospodarowania 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
„Uzdrowisko Polańczyk” Gminy Solina, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXI/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008 r., 
opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 70, poz. 1706 
z dnia 5 września 2008r.,  działka nr  285 położona w miejscowości 
Myczków położona jest w terenie 3.UPo który jako przeznaczenie 
podstawowe stanowi usługi publiczne, 3.KS tereny parkingów i 
1.KDg tereny komunikacji. 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy 

6. Cena nieruchomości Nie dotyczy 

7. Wysokość stawek procentowych opłat z 
tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy 

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, 
najmu lub dzierżawy Nie dotyczy 

9. Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy 

10. Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy 

11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, 
do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres  
od 4  stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r.  

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 

Nie dotyczy 
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