
   ZARZĄDZENIE Nr 72/2017/RGMiR
Wójta Gminy Krośnice

z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U.2016.446 j.t. ze 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 (Dz.U. 2016.2147 j.t. 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 zgodę na zbycie z zasobu mienia komunalnego Gminy Krośnice  niżej 
opisanej nieruchomości:

1. Wieś  Krośnice,  gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr  813/3
(AM-1) o powierzchni 1,0506 ha dla której Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wie-
czystych w Miliczu prowadzi księgę wieczystą Nr WR1M/00020206/2 na zasadach określo-
nych w wykazie  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży Nr RGMiR.6840.20.2017 z
dnia 21 czerwca 2017 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wieś  Krośnice,  gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr  813/4
(AM-1) o powierzchni 1,2895 ha dla której Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wie-
czystych w Miliczu prowadzi księgę wieczystą Nr WR1M/00020206/2 na zasadach określo-
nych w wykazie  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży Nr RGMiR.6840.21.2017 z
dnia 21 czerwca 2017 r. stanowiącym załącznik nr 2 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.  Nadto informacja o ich wywieszeniu
będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej: Głos Milicza i na stronach internetowych
tutejszego urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.krosnice.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krośnice

Andrzej Biały


