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z dnia  19 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  w związku  z 
art. 13 ust. 1 i  art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje   : 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krosno, oznaczonej numerami: 
2723/6 o pow. 0,0617 ha, 2704/17 o pow. 0,0242 ha, 2723/4 o pow.0,0023 ha 
położonej w Krośnie – obręb ewidencyjny Śródmieście. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona wg operatu ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb 

ewidencyjny Śródmieście jaki działka numer:  2723/6 o pow. 617 m2 , 2704/17 o pow. 

242 m2 i 2723/4 o pow. 23 m2  stanowi własność Gminy Krosno. Położona przy  

ul. Mickiewicza 23A, zabudowana jest budynkiem murowanym, parterowym.   

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście XIII 

nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe  i w niewielkiej części pod 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Dotychczas budynek wykorzystywany był 

na siedzibę Zarządu Osiedla KSM i punkt przyjęć interesantów Komendy Miejskiej 

Policji. Obecnie budynek  jest zbędny dla realizacji zadań gminy i zasadnym jest 

przeznaczenie go do sprzedaży. 

  

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   

o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości   może nastąpić w trybie 

przetargu zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, po wykonaniu wyceny przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 
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