
ZARZĄDZENIE NR 737/2017
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do dokonania darowizny

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 roku,  poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity w Dz. U. z  2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu 
uchwały Rady Miejskiej  w Krapkowicach Nr XXVIII/326/2017   z  dnia  27 kwietnia  2017  roku  w  sprawie  
wyrażenia  zgody  na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice  zarządzam  
co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dokonania darowizny nieruchomości wymienionej w wykazie GGR.0050.33.2017 
stanowiącym załącznik do  niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami,  Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf
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GGR.0050.33.2017                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 737/2017 
                                                                                                                                                        Burmistrza Krapkowic                                                                                                         
                                                                                                                                                  z dnia 1 września 2017 roku 

W  y  k  a   z 
nieruchomości  przeznaczonej do dokonania darowizny 

              
Lp 

 
Położenie 

nieruchomości 
 

 
Oznaczenie 
nieruchomo- 

ści 
 

 
Powierz-

chnia 
w ha 

 
Numer 
Księgi 

Wieczy- 
stej 

 
Przeznaczenie 
Nieruchomości 

 
Cena 

nieruchomości 
w zł. 

 
Forma zbycia 

Sposób jej 
zagospodarowania 

 
1 

 
Pietna 

 

 
dz. nr 135/3 
karta mapy 

2 
 

 
0,0341 

 
OP1S/0005

8894/2 
Nierucho-

mość wolna 
jest od 

obciążeń i 
zobowiązań 

wobec 
osób 

trzecich 

Brak mpzp  14.343,00 zł. 

 

Darowizna na rzecz 
Powiatu Krapkowickiego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pas drogi powiatowej nr 1810 O 
cel publiczny – droga publiczna 

(powiatowa) 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach  
przy ul. 3 Maja 17  i  21, a informacja  o jego wywieszeniu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej i na stronach internetowych.                                   
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 
i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 17 października 2017 roku. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                  z up.  Burmistrza Krapkowic 
                                                                                                                                         Zastępca Burmistrza 
 
                                                                                                                                             Romuald Haraf 
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