
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 137/2017/RGMiR 

Wójta  Gminy Krośnice z dnia 22 listopada 2017 r. 

                          WYKAZ  Nr RGMiR.6850.2.2017 

         WÓJTA GMINY KROŚNICE 

        z dnia 22 listopada 2017 r. 

 

Wójt Gminy Krośnice działając na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. 2017 r. poz. 1875 

ze  zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.), zarządza 

co następuje:  przeznaczam do użyczenia  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krośnice wg specyfikacji jak niżej; 
 

 

L.p. 

Położenie nieruchomości Nr działki i arkusz mapy Powierzchnia 

użyczenia w m
2
 

Właściciel Wartość 

w zł. 

Przeznaczenie  

1.         Wierzchowice  

 

Działka nr 87/55  (AM-1)  

o pow. 0,2259 ha 

Nr księgi wieczystej 

WR1M/00026358/4 

 

2259 

 

Gmina Krośnice 

 

468928,54 

Realizacji usługi związanej 

z doposażeniem, utrzymaniem 

i obsługą punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych  

 

II  Umowa użyczenia zawarta  zostanie na okres do 1 roku. 

III  Przedmiotem użyczenia jest  nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie nr 87/55 (AM-1) o pow. 0,2259 ha obręb Wierzchowice, w skład której 

wchodzą:    

 nawierzchnie utwardzone o powierzchni 1020 m
2
, 

 wiata ze szczelnym podłożem, 

 kontener socjalno-biurowy z wydzielona częścią na agregat prądotwórczy, 

 wyposażenie kontenera (m.in. szafy, biurko, grzejniki, krzesła), 

 ogrodzenie terenu wraz z bramą przesuwną, 

 oświetlenie terenu, 

 zbiornik bezodpływowy, hydrant, tablica informacyjna. 

IV  Nieruchomość obciążana jest umową użyczenia NR 43/2015/RGMIR  z dnia 09.11.215 do dnia 31.12.2017 r. 

V  „Biorący do użyczenia” zobowiązuje się korzystać z przedmiotu oddanego do korzystania zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki a w szczególności:   

 używać zgodnie z umową i przeznaczeniem, 

 utrzymywać przedmiot oddany do korzystania oraz teren przyległy w należytym porządku zachowując wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.  

VI  1) „Biorący do użyczenia” zobowiązuje się do opłacania obciążeń publicznoprawnych z  przedmiotu oddanego do korzystania: podatku od nieruchomości 

oraz innych należności związanych z posiadaniem, a także ponoszenia kosztów ubezpieczenia i eksploatacji.   

2) Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia obciąża „Biorącego do użyczenia”. 

VII  Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości  czynszu zostaną określone w umowie użyczenia zawartej z Wójtem Gminy Krośnice.  

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 22 listopada 2017 r. do 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie  Gminy w Krośnicach, a także informacja o jego 

wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu  Gminy Krośnice www.bip.krosnice.pl oraz zawiadomienie ukaże się w 

prasie lokalnej. 

http://www.bip.krosnice.pl/

