
 
ZARZĄDZENIE Nr  117/A/2022 

Wójta Gminy Krotoszyce 
z dnia 05.12.2022 r. 

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 

- lokal w budynku w Warmatowicach Sienk. 10 
 
 
         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185 ze zm.),  § 2 ust.1 pkt 2)  i  § 2 ust. 1 Uchwały nr VI/42/2011 
Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce (Dz.Urz. 
Woj.Doln.Nr 182 poz. 3101 ze zm.)  
 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Wykaz o którym mowa w § 1 podaję się do publicznej wiadomości poprzez: 

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krotoszyce na okres 21 dni tj. od           
05.12.2022 r. do dnia 27.12.2022 r.    

2) umieszczenie na stronie internetowej www.krotoszyce.pl.  
3) umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip. krotoszyce.pl 
4) ogłoszenia w prasie lokalnej 

 
 

§ 3 
 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

  



Załącznik do Zarządzenia     Nr 
117/A/2022 Wójta Gminy Krotoszyce  

z dnia 05.12.2022 r. 
 

WYKAZ  
 

Wójt Gminy Krotoszyce działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185 ze zm.) podaje 

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
Powiat legnicki, gmina Krotoszyce, obręb 
Warmątowice Sienkiewiczowskie 
 - działka 58/2, 58/3   

ADRES Warmątowice Sienk. 10 

KSIĘGA WIECZYSTA LE1L/00044107/6 
 

OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Opis lokalu i wyposażenia: 
a). lokal składa się z 1 pomieszczenia o pow. 25,08  m2 
i korytarza ( do wspólnego użytku z pozostałymi 
użytkownikami budynku)  
b). lokal położony jest na parterze budynku 
komunalnym, w którym znajduje się m.in. Biblioteka 
Gminna, oraz świetlica;  
 d). lokal wyposażony jest w instalację:  
- wodociągowo-kanalizacyjną (umywalki, muszla 
klozetowa, zlewozmywak szafką, baterie i wodomierz 
główny),  
- elektryczną miedzianą kompletną z osprzętem  (lampy 
wiszące, kontakty), 
- centralnego ogrzewania z kompletem grzejników 
konwektorowych ( w przedsionku do WC jest grzejnik 
rurkowy)  i piecem gazowym dwufunkcyjnym. 

 

CZYNSZ Użyczenie jest nieodpłatne 

 
PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI  

Lokal przeznaczony  na prowadzenie działalności statutowej 
OSP Warmątowice Sienk. 

 
 
 
 
                                                      
 


