
 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012/RGMiR 

Wójta Gminy Krośnice 

z dnia 16 listopada 2012 roku 
 

w sprawie zbycia w trybie przetargowym i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Krośnice. 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym         ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 25,  ust. 

1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). ) oraz§ 3  pkt 1 i 

2 Uchwały nr XXV/184/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wójt Gminy Krośnice  wyraża zgodęna zbycie z zasobu mienia komunalnego Gminy 

Krośnice  niżej opisane nieruchomości: 

1. Wieś Świebodów, gmina Krośnice,  nieruchomości gruntowa niezabudowana, działka  nr 

63/4  (AM-1) o powierzchni 0,1643 ha; dla której księgę wieczystą nr WR1M/00019700/5   

prowadzi Sąd Rejonowy w  Miliczu -  za cenę i na warunkach określonych w wykazie  

nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży Nr 7/2012  z dnia 16 listopada 2012  r. 

stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia  

2. Wieś Wierzchowice , gmina Krośnice,  nieruchomości gruntowa zabudowana, działka   

nr 167/1 (AM-1) o powierzchni 0,4507 ha; dla której księgę wieczystą nr 

WR1M/00020542/9 prowadzi Sąd Rejonowy w  Miliczu -  za cenę i na warunkach 

określonych w wykazie  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży Nr 8/2012  z dnia 

16 listopada 2012  r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia  

3. Wieś Krośnice, gmina Krośnice,  nieruchomości gruntowa niezabudowana, działka  nr 

812/1 (AM-1) o powierzchni 0,1015 ha; dla której księgę wieczystą nr 

WR1M/00021299/7 prowadzi Sąd Rejonowy w  Miliczu -  za cenę i na warunkach 

określonych w wykazie  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży Nr 9/2012  z dnia 

16 listopada 2012  r. stanowiącym załącznik nr 3      do niniejszego zarządzenia  

4. Wieś Krośnice, gmina Krośnice,  nieruchomości gruntowa niezabudowana, działka    nr  

812/2 (AM-1) o powierzchni 0,1108 ha; dla której księgę wieczystą nr 

WR1M/00021299/7 prowadzi Sąd Rejonowy w  Miliczu -  za cenę i na warunkach 

określonych w wykazie  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży Nr 10/2012  z dnia 

16 listopada 2012  r. stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

5. Wieś Krośnice , gmina Krośnice,  nieruchomości gruntowa niezabudowana, działka nr 

812/3 (AM-1) o powierzchni 0,1226 ha; dla której księgę wieczystą nr 

WR1M/00021299/7 prowadzi Sąd Rejonowy w  Miliczu -  za cenę i na warunkach 

określonych w wykazie  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży Nr 11/2012  z dnia 

16 listopada 2012  r. stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy w Krośnicach przy ul. Sportowej 4 – na okres 21 dni. 

 

§ 3 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia 

 


