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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
stanowiących własność Gminy Krościenko nad Dunajcem 

przeznaczonych do użyczenia  
 

I. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1899) Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

użyczenia w trybie bezprzetargowym: 
 

Lp. 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości: 

pow.  

nierucho-

mości 

opis nieruchomości 
przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

termin zagospo- 

darowania 

nieruchomości 

wysokość opłat 

nr działki obręb KW  

1. 

część działki 

ewid. 

10484/171 

Krościenko nad 

Dunajcem 
NS1T/00094155/0 4830 m2 

nieruchomość 

położona 

w Krościenku nad 

Dunajcem przy 

ul. Zdrojowej (przy polu 

namiotowym) 

zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Krościenko – Zawodzie 

(Uchwała Nr 

XXIX/174/2005) część 

działki leży w terenie 

zieleni publicznej (symbol 

planu: ZP) oraz w terenie 

usług sportu i rekreacji 

(symbol planu: US1). 

Użyczeniu podlega grunt 

z przeznaczeniem pod 

urządzenia bazy 

treningowej dla sekcji 

kajakarskiej 

użyczenie 

na okres 3 lat 

użyczenie 

bezpłatne 

 

Warunki użyczenia: 

a) Podatki oraz ciężary związane z przedmiotem użyczenia ponosi BIORĄCY W UŻYCZENIE. 

b) Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy BIORĄCY W UŻYCZENIE zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. 

c) W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

d) Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia. 

e) Dodatkowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 pok. nr 110, tel. 18-262-30-77 wew. 29. 
 

II. Niniejszy wykaz zostaje podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty ukazania się w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości tj. od 04.05.2022 r. do 25.05.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 oraz opublikowanie na stronie 

internetowej gminy www.kroscienko.pl. 
 

http://www.kroscienko.pl/

