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INFORMACJA DOTYCZĄCA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI 
POZOSTAJĄCYMI W ZASOBIE WOJEWÓDZKIM ZA 2020 ROK 

 (okres sprawozdawczy 1.01.2020. do 31.12.2020r.) 
 
 
I- ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:  

 
1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości 

niezabudowanej płożonej w Kolbuszowej Dolnej  obręb 6, składającej się 
z działek ewidencyjnych nr 1730/17 o pow. 0,0475 ha i 1734/7 
o pow. 0,0513 ha z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległej za cenę brutto 68 326,50 zł w tym podatek Vat 23% 
w kwocie 12 776,50 zł – luty, 

2. Darowizna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny 
z siedzibą w Hoczwi działki nr 523/2 o pow. 0,0021 ha położonej 
w Nowosiółkach gmina Baligród, zabudowanej fragmentem budynku kaplicy, 
wartość księgowa przedmiotu darowizny- 189,60 zł – luty, 

3. Darowizna na rzecz Gminy Grębów nieruchomości stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego, położonej w Grębowie gm. Grębów, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 4164/8 
o pow. 0,0365 ha, 4137/14 o pow. 0,0001 ha, 4137/12 o pow. 0,0094 ha  
objętych księgą wieczystą TB1T/00061475/6, działki nr 4458/10 
o pow. 0,0032 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00066428/7 oraz działek 
nr: 1858/12 o pow. 0,0737 ha,  4137/36 o pow. 0,0621 ha, 4164/33 
o pow. 0,3026 ha, 4458/26 o pow. 0,0142 ha, 4459/5 o pow. 0,0340 ha, 
8191/2 o pow. 0,1846 ha, 8192/6 o pow. 0,0521 ha powstałych odpowiednio 
z podziału działek 1858/6, 4137/13, 4164/10, 4458/9, 4459/1, 8191, 8192/1 
objętych księgą wieczystą TB1T/00061475/6 z przeznaczeniem pod drogę 
gminną, wartość księgowa przedmiotu darowizny - 60 911,66 zł – maj, 

4. Darowizna na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny z siedziba w Krakowie działek nr: 1213/2  o pow. 0,0602 ha i 1213/3 
o pow. 0,0066 ha położonych w Rzeszowie, zabudowanej budynkiem 
dydaktyczno-biurowym oznaczonym numerem 13 przy ul. Pułkownika 
Leopolda Lisa Kuli, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta 
Rzeszowa, wraz z parterową dobudówką do budynku głównego. Cel 
darowizny - na prowadzenie szkoły publicznej. Wartość przedmiotu darowizny 
- 3 800 000,00 zł – wrzesień, 

5. Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław działki nr 1767/2 
o pow. 0,0174 ha położonej w Jarosławiu obręb 5, gmina Miasto Jarosław 
z przeznaczeniem pod drogę gminną, wartość księgowa przedmiotu 
darowizny - 2 662,20 zł – wrzesień, 

6. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Skarbu Państwa działki nr 311/5 
o pow. 0,0479 ha położonej w Zawadzie, mina Dębica, cena sprzedaży 
5 106 zł  - październik, 

7. Darowizna na rzecz Gminy Żurawica prawa własności działki nr 1185/124 
o pow. 0,0031 ha położonej w Bolestraszycach gmina Żurawica 
z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, wartość 
przedmiotu darowizny - 1 178,00 zł – listopad, 

8. Darowizna na rzecz Gminy Komańcza prawa własności działki nr 510/11 
o pow. 0,1068 ha położonej w Komańczy gmina Komańcza z przeznaczeniem 
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na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, wartość przedmiotu darowizny- 
12 880,25zł – grudzień, 
 

II – NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: 
 

1. Nabycie w trybie art. 2a ust.2 ustawy z dnia 1985r. o drogach publicznych 
w związku z art. 60 ust. 4 oraz art. 103 ust. 3  ustawy z dnia 
13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną, działki nr 67/2 o pow. 0,0324 ha położonej 
w miejscowości Lipie gm. Narol, zajętej pod drogę publiczna nr 865 - styczeń, 

2. Nabycie w trybie art. 49 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o samorządzie województwa, działki nr 2853/11 o pow. 0,2400 ha położonej 
w Jarosławiu, wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
nr 865 – styczeń, 

3. Nabycie w trybie art. 13 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji 
drogowych 7 działek o łącznej pow. 24,2055 ha za łączną kwotę 76 206 zł - 
styczeń do grudzień. 

4. Nabycie jednej działki pod drogę wojewódzką o pow. 0,0082 ha na podstawie 
art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – maj, 

5. Nabycie 502 działek o łącznej powierzchni 39,9132 ha pod modernizację dróg 
wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie 
ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do 
grudzień. 

 
 III - ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI 
 

Zamiana nieruchomości położonych w Polańczyku gmina Solina: za działkę 
nr 242 o pow. 0,0737 ha zabudowaną dwoma domkami letniskowymi o wartości 
rynkowej 315 000 zł Województwo Podkarpackie otrzymało działkę nr 236/2 
o pow. 0,0730 ha zabudowana trzema domkami letniskowymi o wartości 
312 000,00 zł, zamiana za dopłatą na rzecz Województwa Podkarpackiego 
kwoty 3 000,00 zł – lipiec. 

 
 IV - ODDANIE  NIERUCHOMOŚCI  WE  WŁADANIE: 
 

1.  Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego na nieruchomości położonej w Polańczyku 
gm. Solina, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/2 o pow. 0,0730 ha, 
opłata roczna 3 120 zł – październik, 

2. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich do 830 działek o łącznej powierzchni 57,3690 ha wchodzących 
w zakresy dróg wojewódzkich – od styczeń do grudzień, 
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V – WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, 
PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, 
ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:  
 

1. Wygaszenie  trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej 
w Polańczyku gmina Solina oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242 
o pow. 0,0737 ha zabudowaną dwoma domkami letniskowymi – czerwiec, 

2. Wygaszenie  trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach 
położonych w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13, oznaczonych jako działki 
ewidencyjne nr: 1213/2 o pow. 0,0602 ha oraz 1213/3 o pow. 0,0066 ha – lipiec, 

3. Wygaszenie  trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej 
w  Jarosławiu obręb 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna 1767/2 
o pow. 0,0174 ha – wrzesień, 

4. Wygaszenie  trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej 
w obrębie Zawada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 311/5 
o pow. 0,0479 ha – wrzesień, 

5. Wygaszenie  trwałego zarządu dla 100 działek o łącznej powierzchni 21,1051 ha  
ustanowionego na nieruchomościach będących drogami wojewódzkimi – od 
styczeń -grudzień, 
 


