
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 13 marca 2023r. 

 

  Wójt Gminy Kroczyce podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej  do użyczenia tj. lokal znajdujący się w budynku w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich 4, usytuowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 600/2, położonej  

w obrębie ewidencyjnym Kroczyce Stare  o powierzchni 0,1428 ha, k.m. 5 stanowiącej własność Gminy Kroczyce zgodnie z KW  nr CZ1M/00003474/6 (brak obciążenia hipotecznego oraz 

innych zobowiązań) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie: 

 

Lp. Opis lokalu Powierzchnia 

użytkowa 

lokalu 

[m
2
] 

Udział  

w częściach 

wspólnych 

nieruchomości 

(budynku, 

gruntu) 

Przeznaczenie nieruchomości 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (symbol planu) i sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości  

Informacja  o przeznaczeniu 

do oddania w użyczenie 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 
Lokal nr 9- I piętro. 
 
Lokal w stanie 
deweloperskim – na 
ścianach gładzie 
gipsowe, na posadzkach 
wylewki betonowe. 
 
Lokal  wyposażony  
w urządzenia 
infrastruktury technicznej: 
sieć elektryczna, 
wodociągowa  
i kanalizacyjna. 

 

48,4 

 

0,0354 

 

5U, MN 

Zgodnie z uchwałą  

Nr 78/IX/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia  

11 czerwca 2007r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

w miejscowości Kroczyce I w gminie Kroczyce 

symbolem 5U, MN oznacza się tereny zabudowy 

usługowej i mieszkaniowej. Przeznaczenie 

podstawowe: zabudowa usługowa i mieszkaniowa. 

Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, 

miejsca parkingowe. 

 

Od dnia 13 maja 2023r. 

 

 

 

 

Umowa użyczenia z Kołem 

Gospodyń Wiejskich  

w Kroczycach, na czas 

nieokreślony. 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 15 marca 2023r.  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kroczyce, w miejscowości Kroczyce oraz umieszczono na stronach 

internetowych www.kroczyce.bip.jur.pl oraz www.kroczyce.pl. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w prasie lokalnej obejmującej zasięgiem powiat zawierciański. 

 

Szczegółowe informacje na temat użyczanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, za pośrednictwem  

e-mail na adres: jlassak@kroczyce.pl, pod nr tel. 34 3152 150 do 5 wew. 27 od pn-pt w godzinach 7.30-15.30. 

 

Kroczyce, dnia 2023-03-13  

Wójt Gminy Kroczyce  

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
http://www.kroczyce.pl/
mailto:jlassak@kroczyce.pl

