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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

w sprawie nabycia nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2020r., poz. 1990 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Krosno nieruchomości 

oznaczonej numerami działek: 3384 o pow. 0,3722 ha, 3398 o pow. 0,1717 ha 
i 3399 o pow. 0,0825 ha, położonej w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko 
Niżne. 

§ 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 nabycia nieruchomości 

 
Nieruchomość oznaczona numerami działek: 3384 o pow. 0,3722 ha, 3398 o pow. 

0,1717 ha i 3399 o pow. 0,0825 ha, położona w Krośnie – obręb ew. Krościenko Niżne 

stanowi własność prywatną. Z wnioskiem do właściciela o sprzedaż na rzecz Gminy Krosno 

przedmiotowych działek wystąpił Prezydent Miasta Krosna. Miasto planuje wykup także 

nieruchomości sąsiednich, co ma na celu stworzenie kompleksu działek gminnych, którym 

łatwiej będzie gospodarować.  

Powyższe działki wraz z gruntami przyległymi, leżą w obszarze włączonym do miasta 

Krosna z dniem 1 stycznia 2021r., przez który Gmina Krosno zamierza poprowadzić łącznik 

drogowy ul. Sikorskiego z drogą ekspresową Via Carpatia.   

Cena nabycia tej nieruchomości jest obecnie przedmiotem negocjacji prowadzonych 

z jej właścicielem. Z uwagi na fakt, iż koszty notarialno-sądowe ponosi nabywca tj. Gmina 

Krosno, racjonalnym jest nabycie wszystkich trzech działek jednorazowo.  

Przedmiotową nieruchomość Gmina Krosno nabywa w całości 

do gminnego zasobu nieruchomości.  
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