
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXXXII/1757/2019 

Zarządu Województwa Lubelskiego  
z dnia 15 października 2019 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY  
NA RZECZ GMINY SOSNOWICA 

 
Nieruchomości położone w Sosnowicy, gm. Sosnowica. 
Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy we Włodawie: Nr LU1W/00040725/0, Nr LU1W/00043827/6, Nr LU1W/00043826/9. 
Teren na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie 
oznaczonym symbolem U „Zabudowa usługowa”.  
 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomości w 
ewidencji gruntów 

Powierzchnia 
działki  w ha 

 
Opis nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

1.  14/9  0,3407 
Działka zabudowana budynkiem magazynowym, murowanym, o jednej kondygnacji 
nadziemnej, o pow. zabudowy 48 m2 oraz studnią głębinową. Działka ogrodzona 
siatką na słupkach stalowych. Przyłącza instalacyjne: energia elektryczna. 

72.230,00 zł   

2. 14/10 0,3772 

Działka zabudowana budynkiem magazynowym, murowanym, o jednej kondygnacji 
nadziemnej, o pow. użytkowej 337,60 m2 oraz stróżówką typu kontenerowego  
o pow. użytkowej 8,90 m2. Działka ogrodzona siatką na słupkach stalowych. 
Przyłącza instalacyjne: wodociągowe/studnia głębinowa, energia elektryczna. 

325.000,00 zł 

3. 
udział 9829/10338 
we współwłasności 

działki nr 14/4 
0,0900 

Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i roślinnością zieloną utwardzona. Stanowi 
drogę dojazdową do działek nr 14/9, 14/10, 14/7. 10.458,40 zł 

4. 
udział 15825/18230 
we współwłasności 

działki nr 14/7 
0,3159 

Działka zabudowana budynkiem garażowym 6-boksowym, murowanym, 
jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 182,30 m2. Działka częściowo 
ogrodzona, teren wokół budynku zagospodarowany, oświetlony, podjazdy 
utwardzone. Przyłącza instalacyjne: wodociągowe, energia elektryczna, 
telefoniczne 

96.009,00 zł 

 
Zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2204 z późn. zm.), termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, wynosi 6 tygodni 
licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń na V piętrze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4. 

Wnioski do Zarządu Województwa Lubelskiego należy składać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
Departament Infrastruktury i Majątku Województwa, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 797, fax. 81 44 16 780. 


