Zarządzenie nr 41/2020
Wójta Gminy Krasne
z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), zarządzam co następuje:
§1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krasne
opisaną w wykazie zawartym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krasne, a także poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej o
zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość Kurier Przasnyski.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Mickhf Szczepański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2020 r. Wójta Gminy Krasne z dnia 19.06.2020 r.
G M IN A K K A S N E
ul- A. Mickiewicza 23
06-408 Krasne
761-15.42-308. REGON 130378150

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
W YKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm.), Wójt Gminy Krasne podaje do
publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

Powierzchnia Opis nieruchomości
L.p. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz nieruchomości
katastru nieruchomości

1

OS1P/00050573/4
działka nr 213/29, w
miejscowości Krasne,
obręb 0015 Krasne, gmina
Krasne, powiat przasnyski,
województwo mazowieckie

0,0140 ha

nformacje o
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
przeznaczeniu do
jej zagospodarowania
oddania w użyczenie

Działka nr 213/29 to
Zgodnie z obowiązującym
grunt zabudowany.
Miejscowym Planem
Kształt działki
Zagospodarowania Przestrzennego
nieregularny. Działka
Gminy Krasne zatwierdzonym uchwałą
zabudowana zabytkową nr 111/14/2007 Rady Gminy Krasne z
Umowa użyczenia na
wieżą, w której mieści dnia 25 kwietnia 2007 roku, Dz.
czas nieoznaczony
się muzeum. Budynek
Urz.Woj. Mazowieckiego z 2007 r. nr
wpisany do Rejestru
110, poz. 2791- nieruchomość znajduje
Zabytków Województwa się na terenie usług kultury,
Mazowieckiego nr A- oznaczonym symbolem -24 UK.
56 dnia 01.12.1953 r.
N ieruchomość zostanie użyczona na
Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa cele statutowe związane z działalnością
samorządowej instytucji kultury.
wielorodzinna.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Krasne, a także zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzonej przez
Urząd Gminy Krasne, pod adresem: www.bip.krasne.pl. a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na tete/iie którego położona jest
nieruchomość -Kurier Przasnyski
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnial9.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.
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