
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

Starosta Rycki działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2021 r., poz. 1899/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do zbycia w 

formie darowizny. Przedmiotem darowizny jest prawo własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Dęblinie, 
oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 4080/135 o pow. 0,5384 ha. Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 335 
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu 

Państwa na rzecz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 
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Jednostka ewidencyjna 
061601_1 Dęblin, obręb 
0001 Dęblin 

Nieruchomość stanowi 
własność Skarbu Państwa 
zabudowana budynkiem 
wieży ciśnień. 
Nieruchomość będzie 
wykorzystana na realizację 
celu publicznego zgodnego 
z art. 6 pkt 6 ustawy o 
gospodarce 
nieruchomościami tj. 
budowa i utrzymanie 
państwowych lub 
samorządowych instytucji 
kultury w rozumieniu 
przepisów o 
organizowaniu i 
prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

4080/135 
0,5384 

ha 

LU1Y/00027448/8 

Bez przeznaczenia w 
planie miejscowym, 
wskazanych w 
studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego, jako 
tereny zamknięte 

100.000,00 zł 
koszty 
notarialne 
i 
wieczysto 
księgowe 

darowizna 
na rzecz 
Muzeum 
Sił 
Powietrzn 
ych w 
Dęblinie 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 
1899/ wykaz ten wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Rykach, Urzędu Gminy w Stężycy, a także 
zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz na stronie podmiotowej Wojewody Lubelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej 
przez okres 21 dni tj. od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 29 listopada 2021 r. 

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i 
prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 



1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie 
przed upływem terminu określonego w wykazie, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego 
wykazu; 
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 
r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, w terminie 6 tygodni, licząc od 
dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu 
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 
W związku z powyższym osobom, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości w przypadkach o których mowa wyżej, 
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 8 listopada 2021 r. mogą złożyć wniosek o jej nabycie. 

Ryki, dnia 29 października 2021 r. 


