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Wójt Gminy Kroczyce podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz  Zarządzenia nr  23/2021 Wójta Gminy 

Kroczyce z dnia 17 marca 2021r. podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących własność Gminy Kroczyce: 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości 

Przeznaczenie  

w miejscowym 

planie (symbol 

planu), 

Cel użyczenia 

 

Opis nieruchomości Informacja  

o przeznaczeniu do 

oddania  

w użyczenie 

Obręb 

Nr KW 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2145  

0,0245 ha 

 

11MN 

1KDZ1x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność 

statutowa 

Domu Kultury  

w Kroczycach 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Kultury 

położona w Kroczycach przy  

ul. Batalionów Chłopskich 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa użyczenia  

na okres 10 lat 

 

 

Kroczyce Okupne 

CZ1M/00065299/7 

(brak obciążenia hipotecznego oraz innych 

zobowiązań). 

2. 2143/1  

0,0396 ha 

 

 

 

 

 

 

24Z,WS/ZZ  

11MN 

1KDZ1x2 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości zabudowane budynkiem amfiteatru oraz 

zbiornikiem wodnym wraz z przyległą infrastrukturą 

położoną w Kroczycach przy 

ul. Batalionów Chłopskich 

 

Kroczyce Okupne 

CZ1M/00002916/0 

(brak obciążenia hipotecznego oraz innych 

zobowiązań). 

3. 2143/3  

0,0769 ha 

 

 

 

 

11MN 

1KDZ1x2 
Kroczyce Okupne 

CZ1M/00008215/8 

(brak obciążenia hipotecznego oraz innych 

zobowiązań). 

4. 2137  

1,3300 ha 

 

24Z,WS/ZZ 

3US,UT/ZZ 

1KDZ1x2 

Kroczyce Okupne 

CZ1M/00008215/8 

(brak obciążenia hipotecznego oraz innych 

zobowiązań). 

5. 

 

349/2 Powierzchnia 

lokalu 

przeznaczona 

do użyczenia 

[m2] 

 

15 UO 

4KDl1x2  

2KDG1x2 

 

 

Część budynku byłej Szkoły Podstawowej  

w Kroczycach stanowiącej lokale zlokalizowane za salą 

gimnastyczną. 

 

Umowa użyczenia 

na okres 7 lat 

 

Kroczyce Stare 

CZ1M/00053700/5 

(brak obciążenia hipotecznego oraz 

innych zobowiązań). 

65,03 m2 
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Uchwała Nr 78/IX/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce I w gminie Kroczyce 

powyższe symbole z m.p.z.p. oznaczają: 

11MN - teren o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi 

nieuciążliwe, zieleń urządzona. 

1KDZ1x2 – istniejący odcinek drogi kategorii: powiatowa o numerze S1017 (ul. Batalionów Chłopskich). Zakłada się klasę drogi: zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (Z1x2). Szerokość  

w liniach rozgraniczających – min.20 m. 

24Z,WS/ZZ - teren zieleni i wód powierzchniowych. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni i wód powierzchniowych. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi turystyczne, prowadzenie 

gospodarki hodowlanej (staw rybny). 

3US,UT/ZZ - teren usług sportu i rekreacji na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi. Przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń sportu i rekreacji. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń 

urządzona. 

15UO -  teren zabudowy usługowej w zakresie oświaty. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa o charakterze publicznym – szkolnictwo. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi inne 

towarzyszące funkcji podstawowej  usługi kultury i sportu. 

4KDL1x2 - istniejący odcinek drogi kategorii: gminna (ul. Szkolna). Zakłada się klasę drogi: lokalna  jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających–min.12 m. 

2KDG1x2 – istniejący odcinek drogi kategorii: krajowa o numerze 78 (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: główna jednojezdniowa dwupasowa (G1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – 

min.25 m. 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 18 marca 2021r., na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kroczyce, w miejscowości Kroczyce oraz umieszczono na stronach internetowych 

www.kroczyce.bip.jur.pl oraz www.kroczyce.pl. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w prasie lokalnej obejmującej zasięgiem powiat zawierciański. 

 

Szczegółowych informacji na temat użyczanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, za pośrednictwem e-mail 

na adres: jlassak@kroczyce.pl, pod nr tel. 34 3152150 do 5 wew. 27 od pn-pt w godzinach 7.30-15.30. 

 

Kroczyce, dnia 17 marca 2021r.  

 

 

Wójt Gminy Kroczyce  

 

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
http://www.kroczyce.pl/
mailto:jlassak@kroczyce.pl

