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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KRASNE
Gmina Krasne zlokalizowana jest na pograniczu Karpat i Kotliny Sandomierskiej, zajmuje obszar
tzw. Rynny Podkarpackiej, po obu stronach międzynarodowej drogi E-4. Powierzchnia Gminy
wynosi 3910 ha - zmiana nastąpiła w związku z podjęciem przez Radę Ministrów Rozporządzenia
z dnia 26.07.2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, oraz nadania
miejscowościom statutu miasta (Dz. U. nr 141, poz.1195). Wówczas z dniem 1 stycznia 2006 r.
z terenu Gminy Krasne zostały odłączone dwa sołectwa Słocina oraz Załęże i przyłączone do Gminy
Miasta Rzeszów.
Około 7 % powierzchni Gminy należy do strefy krajobrazu chronionego.
Na terenie Gminy Krasne występują częściowo eksploatowane złoża gazu ziemnego i wód
podziemnych o temp. 600 C. Kopalnia gazu Krasne i związana z nią sieć gazociągów oraz odwiertów
eksploatacyjnych objęta jest ochroną „Prawa Górniczego”. Na terenie Gminy występują także
nieeksploatowane złoża torfu.
Ze względu na ich wysoką wartość krajobrazową zamierza się tam w przyszłości utworzyć rezerwat
przyrody. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa droga E-40 oraz szlak kolejowy KrakówRzeszów-Przemyśl.
W skład Gminy Krasne wchodzą cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.
Nazwa obrębu
Krasne
Malawa
Palikówka
Strażów
Razem

Powierzchnia obrębu
1354 ha
1266 ha
695 ha
595 ha
3910 ha

WYKRES NR 1 Gmina Krasne powierzchnia obrębów

Powierzchnia obrębu [ha]

Strażów 595 ha
15%

Palikówka 695 ha
18%

Krasne 1354 ha
35%

Malawa 1266 ha
32%
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WYKRES NR 2 Gmina Krasne powierzchnia obrębów wykres skumulowanych wartości
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POWIERZCHNIA OBRĘBÓW

Dominującą produkcją na terenie Gminy Krasne jest produkcja rzemieślnicza i rolnicza. Tradycyjne
zajęcie mieszkańców Gminy – rolnictwo powoli zanika. Wizytówką gospodarczą jest rzemiosło,
głównie w zakresie meblarstwa, tapicerstwa, stolarstwa, które przyciąga nabywców z kraju
i zagranicy.
Gmina Krasne realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz inne sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W celu wykonywania nałożonych zadań na terenie Gminy Krasne zostały utworzone następujące
Jednostki Organizacyjne i Osoby Prawne Gminy Krasne:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem
2. Zakład Usług Komunalnych w Krasnem
3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
5. Zespół Szkół w Malawie
6. Szkoła Podstawowa w Palikówce
7. Zespół Szkół w Strażowie
8. Gminne Przedszkole w Palikówce
9. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem
10. Publiczny Żłobek w Krasnem.
11. Dzienny Dom Pomocy w Krasnem
W dniu 01.01.2009 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XIX/155/08 z dnia
30.06.2008 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Strażowie, został utworzony Zespół Szkół
w Strażowie. W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa w Strażowie i Gimnazjum w Strażowie.
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W dniu 1 września 2016 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XVIII/151/2016
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, został
utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem. W skład Zespołu wchodzą: Gminne Przedszkole
w Krasnem, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Krasnem.
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Krasne
z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Strażowie do Zespołu
Szkół w Strażowie, włączono Gminne Przedszkole w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Krasne z dnia
8 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół
w Malawie włączono Gminne Przedszkole w Malawie do Zespołu Szkół w Malawie.
Z dniem 1 listopada 2018 r. na podstawie uchwały nr LV/422/2018 Rady Gminy Krasne
z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Krasnem został utworzony
Publiczny Żłobek w Krasnem z siedzibą w Krasnem 153, 36-007 Krasne.
Jednostki Organizacyjne Gminy Krasne pozostają w wewnętrznej strukturze Gminy i nie są wyposażone
w osobowość prawną. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Krasne działają jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Wójta Gminy Krasne. Działalność jednostek, o których
mowa wyżej finansowana jest z budżetu Gminy i dochodów własnych.
W 2010 r. zostały przekazane w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych które nie mają
osobowości prawnej (szkół i przedszkoli) z przeznaczeniem na działalność statutową, nieruchomości
komunalne będące w ich użytkowaniu. W tym celu zostały wydane przez Wójta Gminy Krasne decyzje
o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd na czas oznaczony tj. 10 lat. Wszystkie jednostki
organizacyjne zgodnie art. 81 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz.U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 z późn. zm) zostały zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu.
Z dniem 31.12.2018 r. została przekazana w trwały zarząd na okres 10 lat nieruchomość oznaczona jako
działka ewid. nr 1368/1 o pow. 0,1611 ha położona w miejscowości Krasne wraz z budynkiem
z przeznaczeniem na działalność statutową dla Publicznego Żłobka w Krasnem.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały nr XXXI/240/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem powołana
została nowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy w Krasnem” z siedzibą pod
adresem 36-007 Krasne 743. Decyzją Wójta Gminy Krasne znak: RG.6844.1.2021.MC z dnia 4 stycznia
2021 r. została przekazana w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomość oznaczona wg ewidencji
gruntów jako działka ewid. nr 1368/2 o pow. 0,1628 ha wraz z zabudowaniami oraz innymi
urządzeniami na cele związane z działalnością statutową jednostki. Na podstawie Zarządzenia
nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Krasne z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania Dziennemu
Domu Pomocy w Krasnem do eksploatacji i używania środki trwałe, przekazano działkę gminną nr
ewid. 1170/5 o powierzchni 0,0825 ha położoną w obrębie Krasne, gmina Krasne, objętą KW
RZ1Z/00069635/7 wraz z I piętrem budynku o łącznej powierzchni użytkowej 246,55 m2 oraz
urządzeniem dźwigowym.
W dniu 17.01.2014 r. Rada Gminy Krasne podjęła Uchwałę Nr XLIX/332/2014 w sprawie
likwidacji Związku Międzygminnego „Wisłok”.
Od dnia 28 kwietnia 2000 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XVI /169/2002 Gmina
Krasne jest także członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego Województwa
Podkarpackiego. Celem tego Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochrona
wspólnych interesów jego członków, koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województwa
podkarpackiego, zmierzająca do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji
historycznych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych, przeciwdziałanie bezrobociu i ograniczanie
jego skutków oraz podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej, a także
budowanie integralności Województwa Podkarpackiego.
W dniu 30.10.2007 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XI/89/07 Gmina Krasne
zadeklarowała wolę przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Eurogalicja” z siedzibą
w Trzebownisku, w charakterze członka zwyczajnego. Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” to
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porozumienie osób fizycznych i prawnych stawiających sobie za cel rozwój obszarów, na terenie których
działają, a tym samym poprawę jakości życia ich mieszkańców. Założeniem Lokalnej Grupy Działania
jest aktywność polegająca na wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju przy pomocy środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z celów LGD
działającej w formie partnerstwa publiczno – prywatnego jest wszechstronny rozwój własnego regionu,
promowanie go oraz pełne wykorzystanie zasobów lokalnych. Partnerzy podejmują wspólne, praktyczne
działanie dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Wykorzystując wszystkie możliwości,
jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej grupa taka może stać się potężną organizacją lokalną,
która będzie kreować rozwój całego regionu.
Grupa inicjatywna powstała na bazie porozumienia samorządów lokalnych pięciu sąsiadujących ze sobą
gmin: Trzebownisko, Krasne, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski i Czarna. Jej zadaniem jest
stworzenie Lokalnej Grupy Działania (proponowana nazwa „EUROGALICJA”), która zgodnie
z obowiązującymi przepisami przybiera formę stowarzyszenia, w skład, którego wchodzą reprezentanci
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organizacji
spółdzielczych oraz osoby fizyczne.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XV/131/08 z dnia 4 marca 2008 r. Gmina Krasne
przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” powstałego dla
realizacji wspólnych celów, takich jak m.in.: realizacja inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponad
lokalnym, występowanie o środki unijne, wypracowanie zasad rozwoju przestrzennego aglomeracji i jej
integracji w jeden organizm społeczno-gospodarczy, a także ochrona wspólnych interesów członków
Stowarzyszenia i promowanie Aglomeracji na zewnątrz.
W dniu 29.08.2008 r. Uchwałą nr XXI/170/08 Rada Gminy Krasne zadecydowała o utworzeniu
wraz z Gminą Trzebownisko, Gminą Boguchwała, Gminą Głogów, Gminą Chmielnik, Gminą Czarna,
Gminą Tyczyn Związku Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. Związek powołano do
realizowania zadań publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego.
W dniu 27.09.2012 r. została podjęta Uchwała nr XXVIII/175/2012 w sprawie wystąpienia gminy
Krasne ze Związku Gminnego „ Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Podczas obrad na sesji nr XLIV w dniu 19.09.2013 r. została podjęta uchwała wyrażająca wolę
przystąpienia gminy Krasne do realizacji zadania pn: „Opracowanie Programu działań Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz uchwała nr XLIV/282/2013 w sprawie udzielenia Gminie Miasto
Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn: „Opracowanie dokumentów strategicznych
dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013 a także uchwała nr XLIV/283/2013 Rady Gminy Krasne w sprawie udzielenia
Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn: ”Opracowanie Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
W 27.11.2013 r. podejmując Uchwałę nr XLVII/317/2013 Rada Gminy Krasne wyraziła wolę
współpracy pomiędzy Gminą Krasne a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar
Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. W dniu 27.12.2013 r. Rada Gminy Krasne upoważniła Wójta Gminy Krasne do
podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie wdrażania Strategii ZIT.
W dniu 07.03.2014 r. została podjęta przez Radę Gminy Krasne Uchwała nr L/333/2014
wyrażająca zgodę na przystąpienie gminy Krasne do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2011-2016”.
W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2006 r. § 1 pkt. 2d Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26.07.2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania
miejscowościom statusu miasta ( Dz. U. z 2005 r. nr 141, poz.1195), nastąpiła zmiana granic
administracyjnych Gminy Krasne i Gminy M. Rzeszów co spowodowało, że nieruchomości stanowiące
mienia komunalne Gminy Krasne zostały włączone do Gminy Miasta Rzeszów.
Zmiana granic w 2006 r. spowodowała zmniejszenie się powierzchni Gminy Krasne z 5358 ha na
3910 ha, zmniejszenie liczby mieszkańców z 14.105 osób do liczby 9.767 osób, utratę majątku
komunalnego o wartości księgowej 10 562 629,83 zł oraz utratę dochodów w wysokości ok. 6 641 tyś. zł.
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W dniu 17.12.2013 r. już po raz czwarty Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w sprawie
zmiany granic miasta Rzeszowa poprzez m. in. przyłączenie obszaru sołectwa Malawa z terytorium
gminy Krasne.
W dniu 21.03.2014 r. Uchwałą nr LI/341/2014 po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy
Krasne zaopiniowała negatywnie wyłączenie sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne i włączenie
do terytorium miasta Rzeszowa.
W dniu 18.02.2015 r. Uchwałą nr V/40/2015 po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy
Krasne zaopiniowała negatywnie zniesienie gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta
Rzeszowa.
W dniu 28.01.2016 r. po przeprowadzeniu konsultacji Uchwałą nr XVII/154/2016 Rada
Gminy Krasne zaopiniowała negatywnie odłączenie sołectwa Malawa od Gminy Krasne poprzez
włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa oraz Uchwałą nr XVIII/155/2016 z dnia 28.01.2016 r.
Rada Gminy Krasne zaopiniowała negatywnie zniesienie gminy Krasne poprzez połączenie jej
z gminą miasto Rzeszów.
W dniu 09.12.2018 r. zostało przeprowadzone referendum gminne w sprawie przyłączenia
Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów. Większość osób głosujących – 1714 opowiedziała się za nie
przyłączaniem Gminy Krasne do Gminy Miasto Rzeszów.
W odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa z grudnia 2019 r. o wyrażenie opinii
w przedmiocie wyłączenia sołectwa Malawa z Gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa, Rada
Gminy Krasne w dniu 18.03.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/169/2020, biorąc pod uwagę stanowisko
mieszkańców zaopiniowała negatywnie zmianę granic miasta Rzeszowa polegającą na odłączeniu
sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączeniu go do miasta Rzeszowa.
W odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2020 r. o wyrażenie
opinii w przedmiocie wyłączenia sołectwa Malawa z Gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa,
Rada Gminy Krasne w dniu 11.03.2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/268/2021, biorąc pod uwagę
stanowisko mieszkańców zaopiniowała negatywnie zmianę granic miasta Rzeszowa polegającą na
odłączeniu sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączeniu go do miasta Rzeszowa.
Na terenie Gminy Krasne dotychczas nie były prowadzone procesy komercjalizacji i prywatyzacji
podmiotów gospodarczych (zakładów budżetowych, spółek komunalnych, przedsiębiorstw
komunalnych) będących własnością lub współwłasnością gminy.
Gmina Krasne w zasobach mienia komunalnego nie posiada mienia przejętego po likwidacji lub
upadłości przedsiębiorstw komunalnych spółek komunalnych, zakładów budżetowych.
Sposoby nabycia mienia komunalnego przez Gminę Krasne zostały opisane w dalszej części
niniejszej informacji.
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2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW
WŁASNOŚCI.
Określenie mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.). Stanowi on, że
mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin
i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Zgodnie z art. 44 ust.1 wyżej wymienionej ustawy nabycie mienia następuje: na podstawie
ustawy z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi
pracownikach samorządowych” (Dz. U. nr 32, poz.191 ze zmianami).
Gmina Krasne nabyła z dniem 27.05.1990 r. z mocy prawa, prawo własności nieruchomości tj.
zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnymi pracownikach samorządowych” (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze
zmianami). Na podstawie art.5 ust.3 wyżej wymienionej ustawy otrzymała jako mienie
komunalne, nieruchomości niezbędne do wykonywania zadań gminy. W oparciu o art. 5 ust.4
powyższej ustawy tj. na wniosek otrzymała inne mienie związane z realizacją zadań. Natomiast
na podstawie przepisów art.7 ust. 1 powyższej ustawy Gmina Krasne otrzymała z mocy prawa
mienie gminne.
Na podstawie powyższych przepisów Gmina Krasne nabyła na własność grunty mienia
wiejskiego i gromadzkiego oraz grunty przeznaczone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne na cele rozbudowy wsi a także budynki,
budowle i inne urządzenia trwale z gruntem związane wraz z przynależnościami.
Źródłem nabycia mienia komunalnego może być także nabycie gruntów dokonane w wyniku
własnej działalności gospodarczej, a także przez przekazanie gminie mienia w związku
z utworzeniem lub zmianą granic - w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie
braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, w wyniku przekazania przez
administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze
rozporządzenia, czy też poprzez dokonanie innych czynności prawnych oraz w przypadkach
określonych odrębnymi przepisami.
Do innych sposobów nabycia mienia komunalnego określonych w art.44 pkt.2-4 ustawy
o samorządzie gminnym należy nabycie gruntów dokonane w wyniku własnej działalności
gospodarczej, przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia –decyzją
Prezesa Rady Ministrów, w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach
określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, czy też poprzez dokonanie innych
czynności prawnych np. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gmin, związków międzygminnych
lub innych gminnych osób prawnych, oraz w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
Ponadto z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. Gmina Krasne stała się właścicielem
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa nieprzekazanych na rzecz Agencji Nieruchomości
Rolnych (art.13 ust.2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Na podstawie wyżej wymienionych ustaw Gmina Krasne pozyskała do gminnego zasobu
nieruchomości grunty o pow. 129 ha w tym: użytki rolne 48 ha, grunty leśne i zadrzewione
5 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane wraz z drogami 74 ha, nieużytki 2 ha.
Grunty gminnego zasobu nieruchomości przedstawione są w tabeli na stronie 33 i 34. Ponadto
Gmina Krasne jest właścicielem nieruchomości o pow.0,0099 ha w obrębie Łąka gm.
Trzebownisko na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków.
W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2006 r. Rozporządzenia Rady Ministrów
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z dnia 26.07.2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania
miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2005 r. nr 141, poz.1195) oraz Uchwałą
nr XXXV/321/2006 Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2006r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne oraz
Uchwałą nr XXXVII/360/2006 Rady Gminy Krasne z dnia 19.04.2006 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy
Krasne, zostały przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów grunty mienia komunalnego
zabudowane, niezabudowane z terenu sołectwa Słocina i Załęże.
Wartość przekazanych gruntów z terenu Załęża (bez zabudowań) wynosi: 14 185,21 zł.
Natomiast wartość gruntów z terenu wsi Słocina wynosi: 106 453,47 zł. Ponadto zostały
sporządzone protokoły przekazania - przejęcia środka trwałego PT dla następujących obiektów:
budynku murowanego OSP w Słocinie, budynku murowanego OSP w Załężu, budynku
murowanego Szatni LZS Załęże, wiaty garażowej LZS Załęże, zbiornika p.poż. w Załężu.
Pomiędzy Gminą Krasne jako strona przekazującą a Gminą Miasto Rzeszów jako strona
przejmującą została spisana Umowa notarialna Rep. A. numer 2105/2006 z dnia 26.04.2006 r.
dotycząca nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działek nr: 854 i 852/2 o łącznej pow.
1,20 ha położonych w obrębie 221 Rzeszów – Słocina, (zabudowanych budynkiem gimnazjum,
budynkiem szkoły podstawowej, budynkiem gospodarczym, studnią i boiskiem szkolnym)
o łącznej wartości przedmiotu przekazania 4 468 413,96 zł.
Pozostałe grunty z terenu byłej miejscowości Słocina i Załęże zostały przekazane nieodpłatnie
dla M. Rzeszowa aktem notarialnym Rep. A. 320/2007 z dnia 19.01.2007r. oraz Rep.
A 326/2007 z dnia 19.01.2007 r., Rep. A.2345/2007 z dnia 26.04.2007 r. Łączna wartość
nieruchomości przekazanych w/w umowami notarialnymi wynosi 1 081 503, 34 zł. Poza w/w
mieniem, które zostało przekazane Gminie Miasto Rzeszów w drodze porozumienia
zainteresowanych gmin, na terenie byłych miejscowości Słocina i Załęże pozostało mienie
o łącznej pow. ok. 10 ha, które nie zostało przekazane dla Gminy M. Rzeszów w drodze
porozumienia pomiędzy gminami. Na pow. ok.10 ha składa się 18 działek ewid. w Słocinie,
w tym 1 działka o pow. 0,19 ha zabudowana zbiornikiem wyrównawczym oraz studnią S-4,
oraz 1 działka gruntowa o pow. 1,06 ha, zalesiona. W stosunku do mienia komunalnego nie
objętego porozumieniem została wydana przez Prezesa Rady Ministrów decyzja nr RCL 1602282/06 z dnia 08.12.2006 r. orzekająca o przekazaniu mienia na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
Gmina Krasne po otrzymaniu w/w decyzji zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą
o ponowne rozpoznanie sprawy. W wyniku tego w dniu 30.01.2007 r. została wydana decyzja
nr RCL 1602-282/06 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.12.2006
r. Decyzja ta została przez Gminę Krasne zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem sygn. akt ISA/Wa 561/07 z dnia 21.09.2007 r.
skarga Gminy Krasne została oddalona.
W oparciu o Uchwałę nr LV/380/10 z dnia 03.11.2010 r.; Uchwałę nr III/12/10 z dnia
28.12.2010 r.; Uchwałę Rady Gminy Krasne nr VII/42/2011 z dnia 31.03.2011 r.; oraz Uchwałę
Nr IX/66/2011 z dnia 30.06.2011 r. aktem notarialnym nr Rep. A. 3323/2011 z dnia 26.05.2011
r. i aktem notarialnym nr Rep. A.6021/2011 z dnia 23.09.2011 r. zostały nieodpłatnie
przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów grunty (drogi wewnętrzne, drogi gminne, rowy
odwadniające)
położone
w obrębie
Rzeszów-Załęże
i Rzeszów-Słocina
o łącznej pow. 6,9789 ha.
W dniu 28 grudnia 2011 r. została podjęta przez Radę Gminy Krasne Uchwała
nr XVIII/109/2011 o przekazaniu nieodpłatnym na rzecz Gminy Miasto Rzeszów
nieruchomości w obrębie Rzeszów–Załęże i Rzeszów–Słocina. Na podstawie w/w uchwały,
która została zrealizowana w 2012 r. aktem notarialnym zostały na rzecz Miasta Rzeszowa
przekazane nieruchomości o łącznej pow. 1,9265 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże oraz
Rzeszów-Słocina stanowiące drogi wewnętrzne i drogi gminne w obrębie Słocina.
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Ponadto w 2012 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Krasne dla Miasta Rzeszowa zostały
przekazane nieruchomości o łącznej pow. 2,5140 ha zajęte pod drogi gminne, drogi
wewnętrzne oraz rowy melioracyjne, z tej powierzchni dla obrębu Rzeszów–Słocina
powierzchnia przekazanych nieruchomości wynosi 2,3133 ha zaś powierzchnia 0,2007 ha
została przekazana dla obrębu Rzeszów- Załęże.
W roku 2013 została podjęta przez Radę Gminy Krasne Uchwała nr XXXII/227/2013
z dnia 29.01.2013 r. o nieodpłatnym przekazaniu dla Gminy Miasto Rzeszów nieruchomości
w obrębie 221 Rzeszów-Słocina o łącznej pow. 0,2156 ha zajęte m.in. pod rów melioracyjny
oraz drogi, oraz Uchwała nr XXXVI/246/2013 z dnia 26.03.2013 r. o nieodpłatnym
przekazaniu dla Gminy Miasto Rzeszów nieruchomości w obrębie 220 Rzeszów-Załęże
o łącznej powierzchni 0,3690 ha gruntów zajętych pod rowy melioracyjne. W celu realizacji
w/w uchwał w dniu 06.06.2013 r. została zawarta umowa notarialna nr Rep.2993/2013
o nieodpłatnym przekazaniu dla Gminy Miasto Rzeszów nieruchomości położonych
w obrębie 220 Rzeszów-Załęże i w obrębie 221 Rzeszów–Słocina Umową tą przekazano
mienie komunalne o łącznej pow. 0,5844 ha.
Zostały zrealizowane dwie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XL/267/2013 z dnia
25.06.2013 r. i XLVIII/321/2013 z dnia 27.12.2013r. o nieodpłatnym przekazaniu dla Gminy
Miasto Rzeszów mienia komunalnego w obrębie 220 Rzeszów- Załęże o łącznej pow.
1,1917ha (grunty zajęte pod rowy melioracyjne).
Została zrealizowana Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 18.03.2015r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego
Gminy Krasne tj. nieruchomości położonych w obrębie 220 Rzeszów Załęże
i obrębie 221 Rzeszów- Słocina o łącznej pow. 0,1452 ha.
W 2014 r. zostały ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gruntów
o łącznej pow.1,2321 ha położonych w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczonych w/g ewidencji
gruntów jako dz.nr 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5, 2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/1
(zakończone wynikiem negatywnym).
W 2015 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w
nieruchomości. Cena wywoławcza do III przetargu została obniżona w stosunku do przetargów
poprzednich. Przedmiotowe działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
położone
są
w
obszarze
przeznaczonym
pod
zabudowę
usługową.
III przetarg ustny nieograniczony, jak i rokowania po III przetargu, zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Zrealizowana została sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2088
o pow. 0,02 ha położona w obrębie Krasne gm. Krasne- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XXV/155/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Krasne.
Zrealizowane zostały uchwały: na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka
ewid. nr 1505/3 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Krasne gm. Krasne- zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Krasne nr XXXVIII/256/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego i uchwała Rady Gminy Krasne nr LV/377/2014 - na jej podstawie aktem
notarialnym nr 723/2015 z dnia 27.02.2015r.została sprzedana nieruchomość w miejscowości
Palikówka o pow.0,0034 ha oznaczona jako dz. ewid. nr 1216/9 na poprawę warunków
zagospodarowania działki przyległej nr 1210.
Po sporządzeniu wykazu gruntów wstrzymana została procedura sprzedaży w drodze
przetargu działki ewid. nr 3661/6 o pow. 0,0282 ha położonej w obrębie Malawa gm. Krasne
– sprzedaż na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XXIX/195/2012/155/2012r. z dnia
05.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
(powodem wstrzymania sprzedaży jest wniosek o zwrot w/w nieruchomości złożony
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w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie).
Na podstawie umowy darowizny nr Rep. A.1461/2013 z dnia 21.03.2013 r., Gmina
Krasne nabyła od Parafii Rzymsko–Katolickiej w Malawie działki nr 1705/1, 1705/47
o łącznej pow. 0,2686 ha położone w obrębie Malawa gm. Krasne.
W drodze umowy darowizny nr Rep. A.5970/2013 i Rep. A. 5977/2013 z dnia
15.11.2013 r. od osób fizycznych Gmina Krasne nabyła na własność działki ewid. nr 1890/2
i 1888 o łącznej pow. 0,0116 ha w obrębie Malawa gm. Krasne z przeznaczeniem pod
urządzenie drogi publicznej gminnej Malawa Luksemburg.
Aktem notarialnym nr Rep. A.6212/2013 z dnia 22.11.2013 r. zakupiona została od
osoby fizycznej nieruchomość oznaczona jako działka nr 1901/2 o pow. 0,0123 ha w obrębie
Malawa gm. Krasne pod drogę gminną Malawa – Luksemburg.
W dniu 27.03.2014 r. na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości
nr Rep. A.1612/2014 z dnia 27.03.2014 r. zawartej w związku z Uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XLVIII/323/2013 z dnia 27.12.2013 r. Gmina Krasne stała się właścicielem działki
nr 1461/2 o pow. 0,0042 ha w obrębie Malawa gm. Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7531.5.2014 z dnia
22.04.2014 r. i w związku z realizacją Uchwały nr L/335/2014 Rady Gminy Krasne z dnia
07.03.2014 r. w sprawie nabycia lokalu użytkowego wraz z przynależnym udziałem
w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w gruncie, Gmina Krasne stała się
właścicielem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 68,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku związanym z własnością lokalu użytkowego wynoszącym 688/10525 części wraz
z działką ewid. 1353/2 w Krasnem o pow. 0,09 ha w 688/10525 częściach (lokal położony
w piwnicach budynku Urzędu Gminy Krasne wcześniej użytkowany przez Policję), obecnie
siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Realizując uchwałę Rady Gminy Krasne nr LI/349/2014 z dnia 21.03.2014 r. w sprawie
nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła dz. nr 1577/1 o pow.
0,02 ha w miejscowości Krasne.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr LI/348/2014 z dnia 21.03.2014r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,0230 ha w obrębie Strażów gm.
Krasne z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi nr 467 w Strażowie.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr LVI/396/2014 z dnia 18.08.2014
r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła nieodpłatnie udział wynoszący 1/48 niewydzieloną część
w niezabudowanej działce nr 1374 położonej w miejscowości Krasne.
W związku z planowaną inwestycją związaną z drogą Malawa–Luksemburg została
zrealizowana uchwała nr LVI/390/2014 z dnia 18.08.2014 r. dotycząca zakupu przez Gminę
Krasne działki nr 1887/1 o pow. 0,0435 ha w miejscowości Malawa.
W drodze darowizny na podstawie uchwały nr LVI/391/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Gmina Krasne stała się właścicielem nieruchomości o pow. 0,1175 ha w Malawie.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr III/26/2014 z dnia 29.12.2014r.,
na jej podstawie Gmina Krasne zakupiła na potrzeby w/w inwestycji dz.nr 1836/1 i nr 1837/2
o łącznej pow.0,0647 ha w miejscowości Malawa.
Aktem notarialnym nr Rep. A.3531/2015 z dnia 05.08.2015 r. i w związku z realizacją
Uchwały Rady Gminy Krasne nr IX/70/2015 z dnia 17.06.2015 r. Gmina Krasne nabyła na
własność od osób fizycznych działkę ewid. nr 1874/2 o pow. 0,0080 ha położoną w obrębie
Malawa gm. Krasne pod drogę gminną Malawa-Luksemburg.
Na podstawie umowy darowizny nr Rep. A.5412/2015 z dnia 04.11.2015 r. zawartej
w związku z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr III/27/2014 Rady Gminy Krasne z dnia
29.12.2014 r. Gmina Krasne nabyła od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Malawie działkę ewid.
nr 1676/35 o pow. 0,0383 ha położoną w obrębie Malawa pod pompownię wody P-2 wraz ze
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zbiornikiem.
Aktem notarialnym nr Rep.A.5404/2015 z dnia 04.11.2015 r. zrealizowane zostały:
Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXV/154/2012 z dnia 29.06.2012 r. i Uchwała nr
LV/379/2014 z dnia 27.06.2014 r. o nieodpłatnym nabyciu od Agencji Nieruchomości Rolnych
działek ewid. nr: 1219 o pow. 0,25 ha, działki nr 1126/5 o pow. 0,10 ha w obrębie Krasne gm.
Krasne z przeznaczeniem pod drogi gminne wewnętrzne oraz działki nr 2087/2 o pow. 0,06
ha w obrębie Malawa gm. Krasne pod gminną pętlę autobusową. Tym samym aktem
notarialnym Gmina Krasne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie nabyła działki nr:
1843/2 o pow. 0,0763 ha, 1895/5 o pow. 0,0033 ha oraz 1884/2 o pow. 0,0040 ha położone
w obrębie Malawa gm. Krasne pod urządzenie drogi gminnej.
Zostały zrealizowane: Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXI/165/2016 z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej
w obrębie Malawa gm. Krasne – nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 1258/3
położona w Malawie, gm. Krasne została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, tj.
służebnością przejazdu przechodu pasem szerokości 5 m wzdłuż południowej granicy tej
działki do wysokości istniejącego zjazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli
i posiadaczy działki ewid. nr 1274/1 położonej w Malawie, gm. Krasne oraz Uchwała Rady
Gminy Krasne nr XXIV/189/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne położonej w obrębie 220
Rzeszów-Załęże – nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 120/15 będącą
w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne została obciążona ograniczonym prawem
rzeczowym tj. służebności przejazdu i przechodu szlakiem drożnym o trwałej nawierzchni na
rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek ewid. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66/1, 66/2, 67,
68, 69, 70 położonych w obrębie Krasne, gm. Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7532.1.44.2016 z dnia
08.04.2016 r. Gmina Krasne nabyła rowy odwadniające oznaczona jako działki ewid. nr: 933/2
o pow. 0,0134 ha i 533/8 o pow. 0,3511 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 16.03.2016 r.
w 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne aktem notarialnym nr Rep. A 6815/2016 z dnia 26 października 2016 r. Gmina
Krasne nabyła nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr 1692/2 o pow. 0,16 ha i 1708
o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Krasne, z przeznaczeniem pod studnie głębinowe
S-7 i S-8 dla ujęcia wody w Krasnem.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.58.2016
z dnia 08.12.2016 r. Gmina Krasne nabyła działki ewid. nr 606/2 o pow. 0,06 ha i 607 o pow.
0,10 ha położone w obrębie Strażów, gm. Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 844/2017 z dnia 17.02.2017 r. na podstawie uchwały Rady
Gminy Krasne nr XXXI/246/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła działkę
ewid. nr 3086/2 położoną w miejscowości Malawa, gm. Krasne.
W 2017 r. po sporządzeniu wykazu nieruchomości wstrzymana została procedura
sprzedaży bezprzetargowej działki ewid. nr 435/10 o pow. 0,0436 ha położonej w obrębie
Strażów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka ewid. nr 432/1 położona w Strażowie – sprzedaż na podstawie uchwały
Rady Gminy Krasne nr XXX/232/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne, a także procedura
sprzedaży bezprzetargowej działki ewid. nr 435/11 o pow. 0,0606 ha położonej
w obrębie Strażów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka ewid. nr 431/1 położona w Strażowie – sprzedaż na podstawie uchwały
Rady Gminy Krasne nr XXX/233/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży
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bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (powodem wstrzymania
sprzedaży było wycofanie się wnioskodawców).
Na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 2325/2017 z dnia 16.05.2017 r. i w związku
z uchwałą Rady Gminy Krasne nr XXXIV/265/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów Gmina Krasne
nieodpłatnie nabyła na własność działkę ewid. nr 601/1 o pow. 0,0060 ha położoną
w miejscowości Strażów, gm. Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 5393/2017 z dnia 14.07.2017 r. zrealizowana została
Uchwała nr XXXIV/266/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy
Krasne tj. nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże oznaczonej jako działka
ewid. nr 815/1 o pow. 0,0814 ha oraz Uchwała nr LI/26/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24
stycznia 2006 r. w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od
Gminy Krasne nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże oznaczonej jako
działka ewid. nr 662/2 o pow. 0,0195 ha.
W 2017 r. został przeprowadzony przetarg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XXVII/214/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy
Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2771 o pow. 0,34 ha. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Na podstawie uchwały nr XXVII/215/2016 z dnia 28 września 2016 r. został
przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2230/2
o pow. 0,16 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Po sporządzeniu wykazu gruntów wstrzymana została procedura sprzedaży w drodze
przetargu ograniczonego działki ewid. nr 3672 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Malawa
gm. Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne – sprzedaż na podstawie Uchwały Rady
Gminy Krasne nr XXVII/217/2017 z dnia 28 września 2016 r. (powodem wstrzymania
sprzedaży jest wniosek o zwrot ww. nieruchomości złożony w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie).
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.27.2017 z dnia 28.07.2017 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1029 o pow. 1,46 ha położoną w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.9.2017
z dnia 01.08.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid.nr 2746 o pow. 0,66 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.9.2017
z dnia 01.08.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 2728 o pow. 0,13 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 2941/2017 z dnia 08.06.2017 r. zrealizowano uchwałę
Rady Gminy Krasne nr XXVII/216/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sprzedaży
w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krasne
stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2785/4 o pow. 0,02 ha.
Aktem notarialnym nr Rep. A 4247/2017 z dnia 09.08.2017 r. zrealizowano uchwałę
Rady Gminy Krasne nr XXVI/203/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka
ewid. nr 1237/101 o pow. 0,0048 ha położona w obrębie Krasne w celu poprawienia warunków
zagospodarowania warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako
działki ewid. nr 1237/81 i 1237/78 położone w obrębie Krasne.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.4.2017 z dnia 09.08.2017 r. Gmina
Krasne nabyła działki ewid. nr: 895/33, 910/1, 897/3, 898/6, 907/1, 897/3, 898/6, 907/1, 903/3,
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895/29, 908/5, 899/1, 916/3, 826/1, 883/3, 838/1, 837/1, 893/1, 884/5, 830/14, 830/12, 827/1,
797/6, 797/8, 797/10, 797/12, 795/1, 791/5, 791/9, 789/3, 886/1, 796/1, 829/6, 829/10, 829/8,
839/3, 791/7, 900/1, 839/5, 830/16, 790/1, 830/18, 1142/1, 1141/1, 895/31, 895/35, 898/4,
896/1, 903/5, 904/12, 897/5, 902/3, 901/1 położone w miejscowości Krasne
z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi Krasne-Mała Kolonia w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-II.7532.1.105.2017 z dnia
11.10.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1349/2 o pow. 0,16 ha położoną
w obrębie Palikówka gm. Krasne.
W 2017 r został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczonych wg ewidencji gruntów
numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5, 2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/1,
o łącznej pow. 1,2321 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania położone są
w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości
zakończył się wynikiem pozytywnym – nabywcą nieruchomości została Spółka Tarmax sp.
z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
Aktem notarialny nr Rep. A 3011/2018 zrealizowano uchwałę nr XLVII/372/2018 Rady
Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej
w miejscowości Malawa oznaczonej jako działka ewid. nr 797/3 o pow. 0,0450 ha na własność
Gminy Krasne.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.1.2018 z dnia 02.03.2018 r.
z dnia 02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1520 o pow. 0,21 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.26.2018
z dnia 02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 2321 o pow. 0,49 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.26.2018 z dnia
02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 508/9 o pow. 0,0040 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Słocina.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018 z dnia 14.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr
910 o pow. 0,290 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 923 o pow. 0,0388 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018 z dnia 14.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 945 o pow. 0,0479 ha położoną w obrębie RzeszówZałęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 946 o pow. 0,0136 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.74.2018 z dnia 10.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 508/9 o pow. 0,0040 ha położoną w obrębie RzeszówZałęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.63.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła udział w wysokości 120/128 część w działce ewid.
nr 855 o pow. 0,0347 ha położonej w obrębie Rzeszów-Załęże.
Zrealizowano uchwałę Rady Gminy Krasne nr XLIII/351/2017 Rady Gminy Krasne
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krasne położonej w miejscowości Malawa gm. Krasne – obciążenie służebnością przejazdu
i przechodu pasem szerokości 5m z rozszerzeniem od południowo-wschodniej granicy działki
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ewid. nr 1258/2 położonej w obrębie Malawa, gm. Krasne oraz służebnością przejazdu
i przechodu całą szerokością działki nr 1257/1 położonej w obrębie Malawa gm. Krasne
na rzecz działki ewid. nr 1264 położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.73.2018
z dnia 04.06.2018 r Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 555 o pow. 0,15 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.113.2018 z dnia 09.07.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1835/1 o pow. 0,05 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.112.2018
z dnia 18.07.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1206/8 o pow. 0,03 ha położoną
w miejscowości Palikówka.
Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sygn. akt I Ns 203/15
z dnia 05.07.2017 r. w wyniku zasiedzenia osoby fizyczne nabyły działki gminne oznaczone
numerem ewid. 3666/1 o pow. 0,0077 ha i 3667/1 o pow. 0,0012 ha położone w miejscowości
Malawa.
Aktem notarialnym nr A nr 6379/2018 z dnia 14.09.2018 r. Gmina Krasne nabyła na
własność działkę ewid. nr 1674/5 o pow. 0,0027 ha położoną w miejscowości Malawa.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.143.2018 z dnia 17.09.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działki ewid. nr 527/5 o pow. 0,0027 ha, nr 527/6
o pow. 0,0038 ha, 527/8 o pow. 0,0035 ha, 527/10 o pow. 0,0006 ha, 527/12 o pow. 0,0041 ha,
527/14 o pow. 0,0073 ha położone w obrębie Rzeszów-Słocina.
Na podstawie decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: GN.I.6821.2.4.2018
z dnia 21.09.2018 r. osobie fizycznej zwrócono działkę gminną oznaczoną jako działka ewid.
nr 3672/2 o pow. 0,0048 ha położona w miejscowości Malawa.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt I Ns 366/17 z dnia
28 września 2017 r. oraz Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sygn. akt V Ca 118/18
z dnia 25 września 2018 r. w wyniku zasiedzenia osoby fizyczne nabyły działki gminne
położone w miejscowości Strażów oznaczone numerami ewidencyjnymi:
435/8
o pow. 0,0457 ha, 435/9 o pow. 0,0486 ha, 435/10 o pow. 0,0436 ha, 435/11 o pow. 0,0603
ha.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.63.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1889 o pow. 0,03 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.64.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1835/2 o pow. 0,04 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.62.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1872/1 o pow. 0,0426 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.61.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1841/1 o pow. 0,0080 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.683.3.26.2018 z dnia 22.11.2018 r. Gmina
Krasne nabyła działki ewid. nr 921/1 o pow. 0,16 ha i 921/3 o pow. 0,0603 ha położone
w miejscowości Strażów.
W 2019 r. Gmina Krasne pozyskała nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 maja 1990 r. ”Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990r. nr 32 poz.191 z późn.zm.) prawo własności
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następujących działek: 3671 o pow.0,01 ha w Malawie, 1329 o pow.0,14 ha
w Malawie, 1348/3 o pow. 0,2576 ha w obrębie Malawa gm. Krasne, dz. nr 3676/20 o pow.
0,11 ha w miejscowości Malawa gm. Krasne, dz.nr 2616/1 o pow.0,15 ha w miejscowości
Krasne gm. Krasne.
W toku regulacji prawnej dz. nr 2452 o pow.0,64 ha w obrębie Krasne gm. Krasne,
dz. nr 284/1 o pow.0,28 ha w Malawie gm. Krasne (założenie księgi wieczystej na rzecz Skarbu
Państwa) wobec zamiaru Gminy Krasne dot. nieodpłatnego przejęcia w/w działek w trybie
przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. ”Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32,
poz.191 z późn.zm.).
W trybie przepisów ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne nr II/18/20214 Rady Gminy
Krasne z dnia 04.12.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości
Malawa oraz zgodnie z aktem notarialnym nr Rep.A.6379/2018 z dnia 14.09.2018 r. Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie przekazał Gminie Krasne nieruchomość oznaczoną
jako dz. ewid. nr 1674/5 o pow.0,0027 ha zajętą pod drogę gminną nr 108568R Malawa –
Zagóra.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr XLVII/372/2018 z dnia
16.02.2018 r. dotycząca nabycia przez Gminę Krasne dz. nr 797/3 o pow.0,0450 ha w Malawie
gm. Krasne, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. W tym celu została zawarta
umowa sprzedaży nr Rep.A.3011/2018 z dnia 19.04.2019 r.
Zrealizowana została Uchwała Rady Gminy Krasne nr IX/72/2019 z dnia 29.04.2019 r.
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 2138
w miejscowości Krasne. Zgodnie z powyższą uchwałą oraz na podstawie aktu notarialnego
nr Rep. A 7645/2019 z dnia 12.12.2019 r. Gmina Krasne nabyła odpłatnie udział w wysokości
1/1600 w w/w działce od Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na podstawie Uchwały nr IX/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie nabycia
nieodpłatnego udziałów w działce nr 2138 położonej w miejscowości Krasne zostały nabyte
w drodze następujących aktów notarialnych udziały w wysokości:
1/1800, 1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. 1524/2020 z dnia 18.02.2020 r.
1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. 1924/2020 z dnia 04.03.2020 r.
1/100, 1/800 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7682/2019 z dnia 13.12.2019 r.
1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7556/2019 z dnia 11.12.2019 r.
2/100, 2/100, 1/100, 1/100, 19/100, 1/200, 1/3200, 3/3200 na podstawie aktu notarialnego
nr Rep. A 7621/2019 z dnia 12.12.2019 r.
W 2020 r. zrealizowana została Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Krasne z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krasne
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka
ewid. nr 358/3 o pow. 0,3804 ha w obrębie Strażów wraz z prawem własności położonej na niej
budowli na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych Gminy w dziedzinie transportu oraz uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Krasne
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego tj. służebności gruntowej. W tym celu została zawarta umowa notarialna nr Rep.
A 3626/2020 z dnia 22.04.2020 r.
W wyniku realizacji Uchwały nr XXV/192/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne oraz
aktu notarialnego nr Rep. A 3789/2020 z dnia 09.07.2020 r. Gmina Krasne nieodpłatnie nabyła
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od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Malawie nieruchomości położone
w obrębie Malawa gm. Krasne oznaczone wg ewidencji gruntów jako działki nr: 1671/1 o pow.
0,2792 ha, 1705/54 o pow. 0,0023 ha, 1666/1 o pow. 0,0101 ha, 1676/60 o pow. 0,0081 ha.
Decyzją znak: AB.6740.15.1.2020 z dnia 24.07.2020 r. dotyczącą zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa publicznej drogi gminnej od km 0+000,00 do km
0+307,59 do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Budowa drogi na terenie
miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże” Gmina Krasne nabyła następujące
nieruchomości położone w miejscowości Krasne: 485/3 o pow. 0,0016 ha, 580/3 o pow. 0,3374
ha, 579/5 o pow. 0,0064 ha, 484/1 o pow. 0,2043ha.
W wyniku realizacji Uchwały nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
29.04.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia
komunalnego Gminy Krasne oraz aktu notarialnego nr Rep. A 5333/2020 z dnia 20.08.2020 r.
działki ewid. nr: 533/1 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie 220 Rzeszów-Załęże, 533/10
o pow. 0,3011 ha położona w obrębie 220 Rzeszów-Załęże, 527/5 o pow. 0,0027 ha położona
w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/6 o pow. 0,0038 ha położona w obrębie 221 RzeszówSłocina, 527/8 o pow. 0,0035 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina,
527/10 o pow. 0,0006 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/12 o pow. 0,0041 ha
położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/14 o pow. 0,0073 ha położona w obrębie
Rzeszów-Słocina, udział wynoszący 1/3 części we współwłasności gruntowej oznaczonej jako
działka ewid. nr 1877 o pow. 0,3692 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina zostały
nieodpłatnie przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów.
Zrealizowana została uchwała nr XX/151/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej jako
działka ewid. nr 685/1 o pow. 0,0131 ha położona w obrębie Krasne stanowiąca własność
Gminy Krasne za działkę ewid. nr 684/2 o pow. 0,0093 ha położoną w obrębie Krasne. Zgodnie
z powyższą uchwałą oraz na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 5662/2020 z dnia
15.10.2020 r. dokonano zamiany powyższych nieruchomości.
Na podstawie Uchwały nr IX/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
nabycia udziałów w działce nr 2138 położonej w miejscowości Krasne aktem notarialnym Rep.
A 5655/2020 z dnia 15.10.2020 r. zostały nabyte udziały w wysokości 70/100 w opisanej wyżej
działce.
Decyzją znak: AB.6740.15.6.2020 z dnia 02.12.2020 r. dotyczącą zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108568 Malawa Zagóra
w miejscowości Malawa od km 0+000 do km 0+551,23 wraz z przebudową, budową niezbędnej
infrastruktury technicznej, rozbiórką budynków, budowlami i urządzeniami budowlanymi
w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa –
etap I” Gmina Krasne nabyła następujące nieruchomości położone w miejscowości Malawa:
1252/1 o pow. 0,0158 ha, 1253/1 o pow. 0,0029 ha, 1254/1 o pow. 0,0055 ha, 1662/1 o pow.
0,0170 ha, 1665/2 o pow. 0,0245 ha, 1668/1 o pow. 0,0964 ha, 1669/1 o pow. 0,0267 ha, 1672/1
o pow. 0,0001 ha, 1673/1 o pow. 0,0086 ha, 1674/6 o pow. 0,0109 ha, 1675/1 o pow. 0,0338 ha,
1676/36 o pow. 0,0138 ha, 1676/38 o pow. 0,0070 ha, 1676/40 o pow. 0,0005 ha, 1676/42
o pow. 0,0168 ha, 1676/44 o pow. 0,0129 ha, 1676/46 o pow. 0,0125 ha, 1676/48 o pow. 0,0112
ha, 1676/50 o pow. 0,0069 ha, 1676/52 o pow. 0,0061 ha, 1676/54 o pow. 0,0092 ha, 1676/56
o pow. 0,0034 ha, 1676/58 o pow. 0,0022 ha, 1706/5 o pow. 0,0044 ha, 1706/7 o pow. 0,0346ha.
Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sygn. akt: I Ns
269/20 Gmina Krasne nabyła w drodze zasiedzenia działkę ewid. nr 520/2
pow. 0,54 ha położoną w miejscowości Strażów.
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Poza opisywanymi powyżej, do chwili obecnej nieruchomości będące w zasobie
gruntów nie były obciążane innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
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WYKRES NR 3 Struktura gruntów mienia komunalnego na terenie GMINY KRASNE [w ha]

Struktura gruntów mienia
komunalnego na terenie GMINY
KRASNE
2 ha 1%
48 ha
37%

5 ha 4%

55 ha
43%

19 ha 15%

Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Drogi
Nieużytki
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WYKRES NR 4 Zestawienie struktury gruntów według własności

Zestawienie gruntów wg własności
na terenie GMINY KRASNE

129 ha 4%
3216 ha
90%
236 ha 6%

Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane



Wartość gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.
wynosi: 3 415 763,54 zł



Wartość budynków mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.
wynosi: 51 664 620,56 zł



Wartość budowli na stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.
wynosi: 78 652 378,10 zł

20

3. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW
MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI
O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU
WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH
W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIA
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr VII/43/2011 z dnia 31.03.2011r.
w sprawie
obciążenia
nieruchomości
stanowiącej
własność
Gminy
Krasne
i Uchwały Rady Gminy Krasne nr IX/62/2011 z dnia 30.06.2011 r. o zmianie uchwały
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oraz Uchwały Rady
Gminy Krasne nr VII/44/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krasne i Uchwały nr IX/63/2011 z dnia 30.06.2011 r. o zmianie
uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne, aktem
notarialnym nr Rep. A nr 7613/2011 z dnia 07.12.2011r. na nieruchomościach oznaczonych jako
działki ewid.nr 2852, 2846/5, 1687/1, 546, 493/2, 2183/1, 2182/5, 2183/3, 2184/1, 1640, 1623/1,
1593/1 położonych w obrębie Krasne gm. Krasne stanowiące własność Gminy Krasne została
ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8 polegająca na ułożeniu wyprowadzeń kablowych
linii elektroenergetycznych.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne NR XL/300/09 z dnia 27.11.2009 r.
w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie
Rzeszów-Załęże w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasta Rzeszów została sprzedana
nieruchomość składająca się z działek ewid. nr 146/3, 120/16, 313/17, 313/19, 313/11 o łącznej
pow. 1,8485 ha. Przedmiotowe działki stanowią pas drogowy ulicy Spichlerzowej. Umowa
sprzedaży została zawarta w dniu 05.12.2011 r. Akt notarialny nr Rep. A.7457/2011.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XII/77/2011 z dnia 9.09.2011 r.
w sprawie obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oraz na podstawie
umowy notarialnej, działka gminna nr 585/11 położona w obrębie Krasne gm. Krasne została
obciążona odpłatnie służebnością przejazdu i przechodu pasem szer. 4,5 m na rzecz działek nr
584/3, 584/2, 583/1 w miejscowości Krasne gm. Krasne.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2012 r. nr XIX/117/2012 oraz
Uchwała nr XIX/118/2012 dotyczące nieodpłatnego obciążenia działki gminnej nr 837
w obrębie Palikówka gm. Krasne ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest służebność
przejazdu na rzecz działek ewid. nr 839/1, 839/2 w obrębie Palikówka gm. Krasne. Rada Gminy
Krasne wyraziła zgodę na nieodpłatne obciążenie wyżej wymienionej działki z uwagi na fakt, że
zgodnie z Uchwałą nr XVI/94/2011 z dnia 24.11.2011 r. zabezpieczono środki finansowe
w budżecie Gminy Krasne na 2012 r. z przeznaczeniem na realizację budowy kompleksu
sportowego w ramach realizacji Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, na działkach ewid. nr 838,
837 stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie Palikówka gm. Krasne oraz
ze względu na to, że istniejący szlak służebny przebiegający obecnie po działce nr 838 utrudnia
usytuowanie boiska sportowego.
W toku realizacji znajdują się Uchwała Rady Gminy Krasne nr LVI/394/2014 oraz
Uchwała nr LVI/393/2014 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krasne – nieruchomość oznaczona jako działka nr: 1216/10 w obrębie Palikówka gm. Krasne
zostanie obciążona nieodpłatnie ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przejazdu
i przechodu na rzecz działek nr 1212, 1211 w obrębie Palikówka gm. Krasne stanowiących
własność osób fizycznych.
Zostały zrealizowane: Uchwała Rady Gminy Krasne: nr LIX/409/2014 z dnia
30.10.2014r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
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położonej w obrębie Malawa – nieruchomość oznaczona jako działka nr: 3657, 3661/7 w obrębie
Malawa gm. Krasne została obciążona nieodpłatnie ograniczonym prawem rzeczowym tj.
służebnością przejazdu i przechodu na rzecz działek nr 3661/5; 95/3 w obrębie Malawa gm.
Krasne stanowiących własność osób fizycznych oraz Uchwała nr LIX/410/2014 z dnia
30.10.2014 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
położonej w miejscowości Palikówka – nieruchomość oznaczona jako działka nr: 1206/7 w
obrębie Palikówka gm. Krasne została obciążona nieodpłatnie ograniczonym prawem
rzeczowym
tj.
służebnością
przejazdu
i przechodu na rzecz działek nr 1197, 1196 w obrębie Palikówka gm. Krasne stanowiących
własność osób fizycznych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr VIII/58/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oraz na podstawie umowy
notarialnej nr Rep. A.3904/2015 z dnia 27.08.2015 r., działka gminna 2136/1 położona
w obrębie Krasne gm. Krasne została obciążona nieodpłatnie służebnością przejazdu
i przechodu na rzecz działek ewid. nr 2135/4 i 2135/1 położonych w obrębie Krasne gm. Krasne
stanowiących własność osób fizycznych.
Zostały zrealizowane: Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXI/165/2016 z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej
w obrębie Malawa gm. Krasne – nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 1258/3 położona
w Malawie, gm. Krasne została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością
przejazdu przechodu pasem szerokości 5 m wzdłuż południowej granicy tej działki do wysokości
istniejącego zjazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki ewid. nr 1274/1
położonej w Malawie, gm. Krasne oraz Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXIV/189/2016 z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Krasne położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże – nieruchomość oznaczona jako działka
ewid. nr 120/15 będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne została obciążona
ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przejazdu i przechodu szlakiem drożnym
o trwałej nawierzchni na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek ewid. nr 65/1,
65/2, 65/3, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70 położonych w obrębie Krasne, gm. Krasne.
W 2017 r. została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXXVI/288/2017
z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
położonej w obrębie Palikówka gm. Krasne – nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 949
położona w Palikówce, gm. Krasne została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym tj.
służebnością przejazdu i przechodu w zachodniej części tej działki pasem szerokości 5 m na
rzecz działki ewid. nr 909 położonej w obrębie Palikówka gm. Krasne.
W 2018 r. została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr XLIII/351/2017 Rady
Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Krasne położonej w miejscowości Malawa gm. Krasne – obciążenie
służebnością przejazdu i przechodu pasem szerokości 5m z rozszerzeniem od południowowschodniej granicy działki ewid. nr 1258/2 położonej w obrębie Malawa, gm. Krasne oraz
służebnością przejazdu i przechodu całą szerokością działki nr 1257/1 położonej w obrębie
Malawa gm. Krasne na rzecz działki ewid. nr 1264 położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
W 2019 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr X/89/2019 z dnia 27.06.2019 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne, działka nr 566
w miejscowości Strażów została obciążona odpłatnie służebnością przejazdu i przechodu na
rzecz każdoczesnych właścicieli dz.nr 568/6, 568/7, 568/8,568/9 w Strażowie. Na okoliczność
wykonania tej uchwały została zawarta umowa notarialna o ustanowieniu służebności gruntowej
nr Rep.A.7454/2019 z dnia 05.12.2019 r.
Została zrealizowana również Uchwała Rady Gminy Krasne nr X/88/2019 z dnia 27.06.2019r.
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie
Krasne oraz Uchwała Rady Gminy Krasne nr XI/91/2019 z dnia 09.07.2019r. w sprawie
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne. Na podstawie powyższych
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uchwał działka nr 1520 w miejscowości Krasne została obciążona odpłatnie służebnością
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz.nr 2860/12, 2860/13 położonych
w obrębie Krasne gm. Krasne. Na okoliczność wykonania tej uchwały została zawarta umowa
notarialna o ustanowieniu służebności gruntowej nr Rep. A.7335/2019 z dnia 29.11.2019 r.
Została zrealizowana również Uchwała Rady Gminy Krasne nr X/87/2019 z dnia 27.06.2019 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie
Krasne. Na podstawie powyższej uchwały działka nr 1520 w miejscowości Krasne została
obciążona odpłatnie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli
dz.nr 2860/1 położonej w obrębie Krasne gm. Krasne. Na okoliczność wykonania w/w uchwały
została zawarta umowa notarialna o ustanowieniu służebności gruntowej nr Rep. A.63/2020
z dnia 03.01.2020 r.
W 2020 r. zrealizowana została Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Krasne z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krasne
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka ewid.
nr 358/3 o pow. 0,3804 ha w obrębie Strażów wraz z prawem własności położonej na niej
budowli na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych Gminy w dziedzinie transportu oraz uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Krasne
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego tj. służebności gruntowej. W tym celu została zawarta umowa notarialna nr Rep.
A 3626/2020 z dnia 22.04.2020 r.
Aktem notarialnym nr Rep. A 7259/2020 z dnia 30.12.2020 r. osoba fizyczna ustanowiła
na rzecz Gminy Krasne na czas nieoznaczony użytkowanie polegające na prawie przejazdu
i przechodu przez część nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 696 o pow. 0,3800 ha
położona w miejscowości Krasne, gm. Krasne wzdłuż jej północno-wschodniej granicy pasem
szerokości 3 m i długości 70 m począwszy od drogi powiatowej nr 771/1 w miejscowości Krasne
na rzecz właścicieli i użytkowników przepompowni P-1, zlokalizowanej na działce nr 702
położonej w miejscowości Krasne, gm. Krasne.
Została zrealizowana również Uchwała nr XXX/234/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krasne położonej w miejscowości Palikówka. Gmina Krasne zobowiązała się obciążyć odpłatnie
służebnością przejazdu i przechodu działkę ewid. nr 1252 położoną w miejscowości Palikówka
gm. Krasne pasem szerokości 5 m na wysokości przepustu, oznaczoną w załączniku graficznym
kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych właścicieli działek ewid. nr 1264, 1265/1, 1266/1,
1266/2, 1267/1 położonych w miejscowości Palikówka gm. Krasne. W tym celu została zawarta
umowa notarialna nr Rep. A 1048/2021 z dnia 18.02.2021 r.
Na etapie realizacji znajduje się Uchwała nr XXXVII/271/2021 Rady Gminy Krasne
z dnia 30 marca 2021r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
położonej w miejscowości Malawa. Gmina Krasne zobowiązuje się obciążyć odpłatnie
służebnością przejazdu i przechodu pasem gruntu oznaczonym w załączniku graficznym do
Uchwały literami A-B-C-D o szerokości 6 m przez działkę ewid. nr 1229/5 położoną w obrębie
Malawa, stanowiącą własność Gminy Krasne oraz pasem gruntu oznaczonym w załączniku
graficznym do Uchwały literami C-D-E-F o szerokości 6 m przez działkę ewid.
nr 1287/3 położoną w obrębie Malawa, stanowiącą własność Gminy Krasne, na rzecz
każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 1284 położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
Na terenie Gminy Krasne dotychczas nie były prowadzone procesy komercjalizacji
i prywatyzacji podmiotów gospodarczych (zakładów budżetowych, spółek komunalnych,
przedsiębiorstw komunalnych) będących własnością lub współwłasnością gminy.
Gmina Krasne w zasobach mienia komunalnego nie posiada mienia przejętego po likwidacji
lub upadłości przedsiębiorstw komunalnych, spółek komunalnych, zakładów budżetowych.
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4. DANE O ZMIANACH, JAKIE ZASZŁY W STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO W OKRESIE OD DNIA ZŁOŻENIA
POPRZEDNIEJ INFORMACJI.
W wyniku działalności prowadzonej przez Gminę Krasne na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz
działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXV/152/2012 z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła w drodze
umowy notarialnej nr Rep. A.6179/2012 z dnia 29.06.2012 r. nieruchomość w obrębie Krasne
gm. Krasne oznaczoną jako działka nr 539/3 o pow. 0,03 ha z przeznaczeniem pod budowę pętli
autobusowej w Krasnem. Z przeznaczeniem pod budowę pętli została zakupiona przez Gminę
Krasne także działka nr 531/2 o pow. 0,04 ha w obrębie Krasne gm. Krasne-zgodnie z Uchwałą
nr XXV/153/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy
Krasne, oraz z zgodnie z Uchwałą nr XXIX/200/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 05.11.2012
r. o zmianie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne oraz
na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A.6609/2012 z dnia 12.12.2012 r.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XXIII/141/2012 z dnia
27.04.2012r.w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, oraz Uchwałą nr
XXVIII/178/2012 z dnia 27.09.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
na własność Gminy Krasne oraz na podstawie umowy notarialnej zawartej pomiędzy osoba
fizyczną a Gmina Krasne, Gmina Krasne zakupiła w obrębie Strażów gm. Krasne grunt
o powierzchni 0,0025 ha z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr
193, poz.1194 z późn.zm.) oraz w oparciu o decyzję Starosty
Rzeszowskiego
AB.7351/15/1/2010, Gmina Krasne stała się właścicielem 16 działek ewid. o łącznej pow.
0,2314 ha położonych w obrębie Krasne gm. Krasne przeznaczonych pod rozbudowę drogi
gminnej Krasne –Wólka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Na podstawie przepisów wyżej wymienionej ustawy oraz w oparciu o decyzję Starosty
Rzeszowskiego AB.7351/15/8/2009 i decyzją Wojewody Podkarpackiego I.III-7148-1/09,
Gmina Krasne stała się właścicielem 29 działek ewid. o łącznej pow. 0,5323 ha położonych
w obrębie Krasne gm. Krasne przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Krasne –
Hydrofornia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W oparciu o Uchwałę nr LV/380/10 z dnia 03.11.2010 r. Uchwałę nr III/12/10 z dnia
28.12.2010 r., Uchwałę Rady Gminy Krasne nr VII/42/2011 z dnia 31.03.2011 r. oraz Uchwałę
Nr IX/66/2011 z dnia 30.06.2011 r. aktem notarialnym nr Rep. A. 3323/2011 z dnia
26.05.2011r. i aktem notarialnym nr Rep. A.6021/2011 z dnia 23.09.2011 r. zostały nieodpłatnie
przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów grunty (drogi wewnętrzne, gminne i rowy
odwadniające) położone w obrębie Rzeszów-Załęże i Rzeszów-Słocina o łącznej pow. 6,9789
ha.
W dniu 28 grudnia 2012 r. została podjęta przez Radę Gminy Krasne Uchwała
nr XVIII/109/2011 o przekazaniu nieodpłatnym na rzecz Gminy Miasto Rzeszów
nieruchomości w obrębie Rzeszów –Załęże i Rzeszów –Słocina. Na podstawie w/w uchwały,
która została zrealizowana w 2012 r. aktem notarialnym zostały na rzecz Miasta Rzeszowa
przekazane nieruchomości o łącznej pow. 1,9265 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże oraz
Rzeszów-Słocina stanowiące drogi wewnętrzne i drogi gminne w obrębie Słocina.
Ponadto w 2012 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Krasne dla Miasta Rzeszowa
zostały przekazane nieruchomości o łącznej pow. 2,5140 ha zajęte pod drogi gminne, drogi
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wewnętrzne oraz rowy melioracyjne, z tej powierzchni dla obrębu Rzeszów–Słocina
powierzchnia przekazanych nieruchomości wynosi 2,3133 ha zaś powierzchnia 0,2007 ha
została przekazana dla obrębu Rzeszów- Załęże.
W roku 2013 została podjęta przez Radę Gminy Krasne Uchwała nr XXXII/227/2013
z dnia 29.01.2013 r. o nieodpłatnym przekazaniu dla Gminy Miasto Rzeszów nieruchomości
w obrębie 221 Rzeszów-Słocina o łącznej pow. 0,2156 ha zajęte m.in. pod rów melioracyjny
oraz drogi.
Zrealizowane zostały Uchwały Rady Gminy Krasne nr XL/267/2013 z dnia
25.06.2013 r., nr XLVIII/321/2013 z dnia 27.12.2013 r. i nr LV/376/2014 z dnia 27.06.2014 r.
o nieodpłatnym przekazaniu dla Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego w obrębie 220
Rzeszów-Załęże i w obrębie221Rzeszów-Słocina o łącznej pow. 1,4011 ha (grunty zajęte pod
rowy melioracyjne).
Zrealizowana została Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 18.03.2015r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego
Gminy Krasne tj. nieruchomości położonych w obrębie 220 Rzeszów Załęże
i obrębie 221 Rzeszów-Słocina o łącznej pow. 0,1452 ha.
W toku realizacji znajdują się Uchwała Rady Gminy Krasne: nr LVI/394/2014 oraz
Uchwała nr LVI/393/2014 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krasne – nieruchomość oznaczona jako działka nr: 1216/10 w obrębie Palikówka gm. Krasne
zostanie obciążona nieodpłatnie ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przejazdu
i przechodu na rzecz działek nr 1212, 1211 w obrębie Palikówka gm. Krasne stanowiących
własność osób fizycznych.
Zostały zrealizowane: Uchwała Rady Gminy Krasne: nr LIX/409/2014 z dnia
30.10.2014 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
położonej w obrębie Malawa – nieruchomość oznaczona jako działka nr: 3657, 3661/7
w obrębie Malawa gm. Krasne została obciążona nieodpłatnie ograniczonym prawem
rzeczowym tj. służebnością przejazdu i przechodu na rzecz działek nr 3661/5; 95/3 w obrębie
Malawa gm. Krasne stanowiących własność osób fizycznych oraz Uchwała nr LIX/410/2014
z dnia 30.10.2014 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
położonej w miejscowości Palikówka – nieruchomość oznaczona jako działka nr: 1206/7
w obrębie Palikówka gm. Krasne została obciążona nieodpłatnie ograniczonym prawem
rzeczowym tj. służebnością przejazdu i przechodu na rzecz działek nr 1197, 1196
w obrębie Palikówka gm. Krasne stanowiących własność osób fizycznych.
Zrealizowana została sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2088
o pow. 0,02 ha położona w obrębie Krasne gm. Krasne- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Krasne nr XXV/155/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Krasne.
Zrealizowana została sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid.
nr 1505/3 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Krasne gm. Krasne - zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy Krasne nr XXXVIII/256/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krasne w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Po sporządzeniu wykazu gruntów wstrzymana została procedura sprzedaży w drodze
przetargu działki ewid. nr 3661/6 o pow. 0,0282 ha położonej w obrębie Malawa gm. Krasne
– sprzedaż na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XXIX/195/2012/155/2012 z dnia
05.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
(powodem wstrzymania sprzedaży jest wniosek o zwrot w/w nieruchomości złożony
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie).
Na podstawie umowy darowizny nr Rep. A.1461/2013 z dnia 21.03.2013 r. Gmina
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Krasne nabyła od Parafii Rzymsko–Katolickiej w Malawie działki nr 1705/1, 1705/47 o łącznej
pow. 0,2686 ha położone w obrębie Malawa gm. Krasne.
W drodze umowy darowizny nr Rep. A.5970/2013 i Rep. A.5977/2013 z dnia
15.11.2013 r. od osób fizycznych Gmina Krasne nabyła na własność działki ewid. nr 1890/2
i 1888 o łącznej pow. 0,0116 ha w obrębie Malawa gm. Krasne z przeznaczeniem pod
urządzenie drogi publicznej gminnej Malawa Luksemburg.
Aktem notarialnym nr Rep. A.6212/2013 z dnia 22.11.2013 r. zakupiona została od
osoby fizycznej nieruchomość oznaczona jako działka nr 1901/2 o pow. 0,0123 ha w obrębie
Malawa gm. Krasne pod drogę gminną Malawa – Luksemburg.
W dniu 27.03.2014 r. na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości
nr Rep. A.1612/2014 z dnia 27.03.2014 r. zawartej w związku z Uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XLVIII/323/2013 z dnia 27.12.2013 r. Gmina Krasne stała się właścicielem działki
nr 1461/2 o pow. 0,0042 ha w obrębie Malawa gm. Krasne, przeznaczonej pod poszerzenie
drogi nr 1348/3.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7531.5.2014 z dnia
22.04.2014 r. i w związku z realizacją Uchwały nr L/335/2014 Rady Gminy Krasne z dnia
07.03.2014 r. w sprawie nabycia lokalu użytkowego wraz z przynależnym udziałem
w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w gruncie, Gmina Krasne stała się
właścicielem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 68,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku związanym z własnością lokalu użytkowego wynoszącym 688/10525 części wraz
z działką ewid. 1353/2 w Krasnem o pow. 0,09 ha w 688/10525 częściach (lokal położony
w piwnicach budynku Urzędu Gminy Krasne wcześniej użytkowany przez Policję), obecnie
siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Realizując uchwałę Rady Gminy Krasne nr LI/349/2014 z dnia 21.03.2014r.w sprawie
nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła dz. nr 1577/1 o pow.
0,02 ha w miejscowości Krasne.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr LI/348/2014 z dnia
21.03.2014r.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,0230 ha w obrębie
Strażów gm. Krasne z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi nr 467 w Strażowie.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr LVI/396/2014 z dnia
18.08.2014 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne
na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła nieodpłatnie udział wynoszący 1/48
niewydzieloną część w niezabudowanej działce nr 1374 położonej w miejscowości Krasne.
W związku z planowaną inwestycją związaną z drogą Malawa–Luksemburg została
zrealizowana uchwała nr LVI/390/2014 z dnia 18.08.2014 r. dotycząca zakupu przez Gminę
Krasne działki nr 1887/1 o pow. 0,0435 ha w miejscowości Malawa.
W drodze darowizny na podstawie uchwały nr LVI/391/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Gmina Krasne stała się właścicielem nieruchomości o pow. 0,1175 ha
w Malawie.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr III/26/2014 z dnia 29.12.2014 r.,
na jej podstawie Gmina Krasne zakupiła na potrzeby w/w inwestycji dz. nr 1836/1
i nr 1837/2 o łącznej pow. 0,0647 ha w miejscowości Malawa.
W 2015 r. Gmina Krasne nabyła decyzją Wojewody Podkarpackiego
znak: N-VIII-7532.1.88.2015 z dnia 21.05.2015 r. działkę ewid. 982 o pow. 0,1407 ha położoną
w
obrębie
Rzeszów-Załęże,
decyzją
Wojewody
Podkarpackiego
znak:
N-VIII-7532.1.83.2015 z dnia 21.05.2015 r. działkę ewid. nr 948 o pow. 0,1057 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże- rowy odwadniające, decyzją Wojewody Podkarpackiego znak:
N-VIII-7532.1.131.2015 z dnia 25.05.2015 r. działkę ewid. nr 1895/4 o pow. 0,01 ha położoną
w obrębie Malawa gm. Krasne, decyzją Wojewody Podkarpackiego znak:
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N-VIII-7532.1.155.2015 z dnia 03.07.2015 r. działkę ewid. nr 623 o pow. 0,1267 położoną
w
obrębie
Rzeszów-Załęże,
decyzją
Wojewody
Podkarpackiego
znak:
N-VIII-7532.1.137.2015 z dnia 13.07.2015 r. działkę ewid. nr 3680/2 o pow. 0,04 ha położoną
w obrębie Malawa gm. Krasne, decyzją Wojewody Podkarpackiego znak:
N-VIII-7532.1.138.2015 z dnia 13.07.2015 r. działkę ewid. nr 546/2 o pow. 0,27 ha położoną
w obrębie Strażów gm. Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A.3539/2015 zostały przekazane Gminie Miasto Rzeszów
nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr: 758 o pow. 0,0812 położoną w obrębie
Rzeszów-Załęże, 885 o pow. 0,1982 położoną w obrębie Rzeszów-Załęże, 551/1 o pow. 0,0379
położoną w obrębie Rzeszów-Słocina, 1004/1 o pow. 0,0261 położoną w obrębie RzeszówSłocina.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII-7532.2.83.2015 z dnia
29.07.2015 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1237/2 o pow. 0,13 ha położoną
w obrębie Krasne gm. Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII-7532.1.235.2015
z dnia 28.09.2015 r. oraz Decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII-7532.1.235.2015
z dnia 28.09.2015 r. Gmina Krasne nabyła rowy odwadniające oznaczone jako działki ewid.
nr 94 o pow. 0,16 ha i 113/2 o pow. 0,75 ha położone w obrębie Krasne gm. Krasne.
W 2015 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczonych w/g ewidencji gruntów
numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5, 2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/1, o łącznej
pow. 1,2321, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania położone są w obszarze
przeznaczonym pod zabudowę usługową. III przetarg oraz rokowania po III przetargu na
sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.
Aktem notarialnym nr Rep.A.5404/2015 z dnia 04.11.2015 r. zostały zrealizowane:
Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXV/154/2012 z dnia 29.06.2012 r. i Uchwała
nr LV/379/2014 z dnia 27.06.2014 r. o nieodpłatnym nabyciu od Agencji Nieruchomości
Rolnych działek ewid. nr: 1219 o pow. 0,25 ha, działki nr 1126/5 o pow. 0,10 ha w obrębie
Krasne gm. Krasne z przeznaczeniem pod drogi gminne wewnętrzne oraz działki nr 2087/2
o pow. 0,06 ha w obrębie Malawa gm. Krasne pod gminną pętlę autobusową. Tym samym
aktem notarialnym Gmina Krasne nieodpłatnie nabyła działki nr: 1843/2 o pow. 0,0763 ha,
1895/5 o pow. 0,0033 ha oraz 1884/2 o pow. 0,0040 ha położone w obrębie Malawa gm. Krasne
pod urządzenie drogi gminnej.
Aktem notarialnym nr Rep. A.5412/2015 z dnia 04.11.2015 r. została zrealizowana
uchwała nr III/27/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 29.12.2014 r. dotycząca nieodpłatnego
nabycia przez Gminę Krasne od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Malawie działki nr 1676/35
o pow. 0,0383 ha położonej w obrębie Malawa gm. Krasne pod pompownię wody P-2 wraz
ze zbiornikiem.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr LV/377/2014 z dnia
27.06.2014 r., na jej podstawie została sprzedana nieruchomość w miejscowości Palikówka
o pow. 0,0034 ha na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 1210.
W oparciu o Uchwałę nr X/77/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. ogłoszono przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej
w obrębie Rzeszów-Załęże oznaczonej jako działka ewid. nr 120/15 o pow. 0,2512 ha. Przetarg
został odwołany i w/w nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne.
Na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A6168/2015 z dnia 10.12.2015 r. i w związku
z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XIV/107/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania na
majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne, zostały przekazane na
majątek Gminy Miasto Rzeszów działki ewid. nr: 709 o pow. 0,2601 ha, 982 o pow. 0,1407 ha,
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948 i 949 o łącznej pow. 0,1145 ha, 623 o pow. 0,1267 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże.
Aktem notarialnym nr Rep. A 6518/2015 z dnia 29.12.2015 r. zrealizowana została
sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1391 o pow. 0,23 ha położona
w obrębie Palikówka - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne nr IX/69/2015 z dnia
17.06.2015 r.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7532.1.44.2016 z dnia
08.04.2016 r. Gmina Krasne nabyła rowy odwadniające oznaczone jako działki ewid. nr: 933/2
o pow. 0,0134 ha i 533/8 o pow. 0,3511 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże.
Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XXIV/190/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy
Krasne, zostały przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów działki ewid. nr: 38 o pow.
0,0470 ha, 533/8 o pow. 0,3511 ha, 919/3 o pow. 0,0169 ha, 919/4 o pow. 0,0131 ha, 933/2
o pow. 0,0134 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże.
Zostały zrealizowane: Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXI/165/2016 z dnia 16 marca 2016r.
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej
w obrębie Malawa gm. Krasne – nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 1258/3
położona w Malawie, gm. Krasne została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, tj.
służebnością przejazdu przechodu pasem szerokości 5 m wzdłuż południowej granicy tej
działki do wysokości istniejącego zjazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli
i posiadaczy działki ewid. nr 1274/1 położonej w Malawie, gm. Krasne oraz Uchwała Rady
Gminy Krasne nr XXIV/189/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne położonej w obrębie 220
Rzeszów-Załęże – nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 120/15 będącą
w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne została obciążona ograniczonym prawem
rzeczowym tj. służebności przejazdu i przechodu szlakiem drożnym o trwałej nawierzchni na
rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek ewid. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66/1, 66/2, 67,
68, 69, 70 położonych w obrębie Krasne, gm. Krasne.
W dniach 02.09.2016 r. i 08.09.2016 r. przeprowadzono I przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr: 1258/3 o pow. 0,08 ha,
1229/3 o pow. 0,0606 ha, 1287/1 o pow. 0,0246 ha położone w obrębie Malawa gm. Krasne na
okres 10 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z koniecznością realizacji inwestycji pn.:
„Budowa pawilonu handlowo-usługowego, budowa zjazdu z drogi powiatowej, przekrycie
rowu”. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, wybrana została oferta Przedsiębiorstwa
Handlowo-Usługowego
Domar
sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w
Rzeszowie,
ul. Jagiellońska 9. Zwycięzca przetargu nie przystąpił do podpisania umowy dzierżawy.
W dniach 20.12.2017 r. i 22.12.2017 r. przeprowadzono II przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewid. nr: 1258/3 o pow. 0,08 ha,
1229/3 o pow. 0,0606 ha, 1287/1 o pow. 0,0246 ha położone w obrębie Malawa gm. Krasne na
okres 25 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z koniecznością realizacji inwestycji pn.:
„Budowa pawilonu handlowo – usługowego branży spożywczej, spożywczo-przemysłowej
wraz z małą gastronomią, budowa zjazdu z drogi powiatowej, przekrycie rowu”. Przetarg
zakończył się wynikiem pozytywnym, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa HandlowoUsługowego Domar sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 9. W dniu 27.01.2017r.
została podpisana umowa dzierżawy na ww. nieruchomość.
W dniu 17.10.2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm.
Krasne oznaczonych wg ewidencji gruntów numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5,
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2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/ 1, o łącznej pow. 1,2321, które zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania położone są w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową. I
przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 16.03.2016 r.
w 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne aktem notarialnym nr Rep. A 6815/2016 z dnia 26 października 2016 r. Gmina
Krasne nabyła nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr 1692/2 o pow. 0,16 ha i 1708
o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Krasne, z przeznaczeniem pod studnie głębinowe
S-7 i S-8 dla ujęcia wody w Krasnem.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.58.2016
z dnia 08.12.2016 r. Gmina Krasne nabyła działki ewid. nr 606/2 o pow. 0,06 ha i 607 o pow.
0,10 ha położone w obrębie Strażów, gm. Krasne. Na podstawie decyzji Wojewody
Podkarpackiego znak: N-VIII.7532.1.216.2016 z dnia 21.12.2016 r. Gmina Krasne nabyła
działkę ewid. nr 662/2 o pow. 0,0195 ha. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego
znak: N-VIII.7532.1.239.2016 z dnia 02.01.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr
815/1 o pow. 0,0814 ha położoną w obrębie Rzeszów-Załęże. W dniu 22 marca 2017 r. została
podjęta Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXXIV/266/2017 w sprawie nieodpłatnego
przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne
oznaczonego jako działka ewid. nr 815/1 położona w obrębie Rzeszów-Załęże. Na podstawie
decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7532.1.265.2016 z dnia 02.01.2017 r. Gmina
Krasne nabyła działkę ewid. nr 726 o pow. 0,18 ha położoną w obrębie Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 844/2017 z dnia 17.02.2017 r. na podstawie uchwały Rady
Gminy Krasne nr XXXI/246/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła działkę
ewid. nr 3086/2 położoną w miejscowości Malawa, gm. Krasne.
W 2017 r. po sporządzeniu wykazu nieruchomości wstrzymana została procedura
sprzedaży bezprzetargowej działki ewid. nr 435/10 o pow. 0,0436 ha położonej w obrębie
Strażów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka ewid. nr 432/1 położona w Strażowie – sprzedaż na podstawie uchwały
Rady Gminy Krasne nr XXX/232/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne, a także procedura
sprzedaży bezprzetargowej działki ewid. nr 435/11 o pow. 0,0606 ha położonej
w obrębie Strażów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka ewid. nr 431/1 położona w Strażowie – sprzedaż na podstawie uchwały
Rady Gminy Krasne nr XXX/233/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (powodem wstrzymania
sprzedaży było wycofanie się wnioskodawców).
Na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 2325/2017 z dnia 16.05.2017 r. i w związku
z uchwałą Rady Gminy Krasne nr XXXIV/265/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów Gmina Krasne
nieodpłatnie nabyła na własność działkę ewid. nr 601/1 o pow. 0,0060 ha położoną
w miejscowości Strażów, gm. Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 5393/2017 z dnia 14.07.2017 r. zrealizowana została
Uchwała nr XXXIV/266/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy
Krasne tj. nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże oznaczonej jako działka
ewid. nr 815/1 o pow. 0,0814 ha oraz Uchwała nr LI/26/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24
stycznia 2006 r. w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od
Gminy Krasne nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże oznaczonej jako
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działka ewid. nr 662/2 o pow. 0,0195 ha.
W 2017 r. został przeprowadzony przetarg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XXVII/214/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy
Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2771 o pow. 0,34 ha. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Na podstawie uchwały nr XXVII/215/2016 z dnia 28.09.2016 r. został przeprowadzony
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie
Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2230/2 o pow.
0,16 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Po sporządzeniu wykazu gruntów wstrzymana została procedura sprzedaży w drodze
przetargu ograniczonego działki ewid. nr 3672 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Malawa
gm. Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne – sprzedaż na podstawie Uchwały Rady
Gminy Krasne nr XXVII/217/2017 z dnia 28.09.2016 r. (powodem wstrzymania sprzedaży jest
wniosek o
zwrot
ww.
nieruchomości
złożony
w Starostwie
Powiatowym
w Rzeszowie).
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.27.2017 z dnia 28.07.2017 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1029 o pow. 1,46 ha położoną w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.9.2017
z dnia 01.08.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid.nr 2746 o pow. 0,66 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.9.2017
z dnia 01.08.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 2728 o pow. 0,13 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 2941/2017 z dnia 08.06.2017 r. uchwałę Rady Gminy
Krasne nr XXVII/216/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu
ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność
Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2785/4 o pow. 0,02 ha.
Aktem notarialnym nr Rep. A 4247/2017 z dnia 09.08.2017 r. zrealizowano uchwałę
Rady Gminy Krasne nr XXVI/203/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka
ewid. nr 1237/101 o pow. 0,0048 ha położona w obrębie Krasne w celu poprawienia warunków
zagospodarowania warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako
działki ewid. nr 1237/81 i 1237/78 położone w obrębie Krasne.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.4.2017 z dnia 09.08.2017 r. Gmina
Krasne nabyła działki ewid. nr: 895/33, 910/1, 897/3, 898/6, 907/1, 897/3, 898/6, 907/1, 903/3,
895/29, 908/5, 899/1, 916/3, 826/1, 883/3, 838/1, 837/1, 893/1, 884/5, 830/14, 830/12, 827/1,
797/6, 797/8, 797/10, 797/12, 795/1, 791/5, 791/9, 789/3, 886/1, 796/1, 829/6, 829/10, 829/8,
839/3, 791/7, 900/1, 839/5, 830/16, 790/1, 830/18, 1142/1, 1141/1, 895/31, 895/35, 898/4,
896/1, 903/5, 904/12, 897/5, 902/3, 901/1 położone w miejscowości Krasne
z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi Krasne-Mała Kolonia w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-II.7532.1.105.2017 z dnia
11.10.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1349/2 o pow. 0,16 ha położoną
w obrębie Palikówka gm. Krasne.
W 2017 r został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczonych wg ewidencji gruntów
numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5, 2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/1,
o łącznej pow. 1,2321 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania położone są
w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości
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zakończył się wynikiem pozytywnym – nabywcą nieruchomości została Spółka Tarmax sp.
z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
Aktem notarialnym nr Rep. A. 3011/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zrealizowano
Uchwałę nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa oznaczonej jako działka
ewid. nr 797/3 o pow. 0,0450 ha na własność Gminy Krasne.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.1.2018 z dnia 02.03.2018 r.
z dnia 02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1520 o pow. 0,21 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.26.2018
z dnia 02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 2321 o pow. 0,49 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.26.2018 z dnia
02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 508/9 o pow. 0,0040 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Słocina.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018 z dnia 14.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr
910 o pow. 0,290 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 923 o pow. 0,0388 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018 z dnia 14.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 945 o pow. 0,0479 ha położoną w obrębie RzeszówZałęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 946 o pow. 0,0136 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.74.2018 z dnia 10.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 508/9 o pow. 0,0040 ha położoną w obrębie RzeszówZałęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.63.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła udział w wysokości 120/128 część w działce ewid.
nr 855 o pow. 0,0347 ha położonej w obrębie Rzeszów-Załęże.
Zrealizowano uchwałę Rady Gminy Krasne nr XLIII/351/2017 Rady Gminy Krasne
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krasne położonej w miejscowości Malawa gm. Krasne – obciążenie służebnością przejazdu
i przechodu pasem szerokości 5m z rozszerzeniem od południowo-wschodniej granicy działki
ewid. nr 1258/2 położonej w obrębie Malawa, gm. Krasne oraz służebnością przejazdu
i przechodu całą szerokością działki nr 1257/1 położonej w obrębie Malawa gm. Krasne
na rzecz działki ewid. nr 1264 położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.73.2018
z dnia 04.06.2018 r Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 555 o pow. 0,15 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.113.2018 z dnia 09.07.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1835/1 o pow. 0,05 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.112.2018
z dnia 18.07.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1206/8 o pow. 0,03 ha położoną
w miejscowości Palikówka.
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Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sygn. akt I Ns 203/15
z dnia 05.07.2017 r. w wyniku zasiedzenia osoby fizyczne nabyły działki gminne oznaczone
numerem ewid. 3666/1 o pow. 0,0077 ha i 3667/1 o pow. 0,0012 ha położone w miejscowości
Malawa.
Aktem notarialnym nr A nr 6379/2018 z dnia 14.09.2018 r. Gmina Krasne nabyła na
własność działkę ewid. nr 1674/5 o pow. 0,0027 ha położoną w miejscowości Malawa.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.143.2018 z dnia 17.09.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działki ewid. nr 527/5 o pow. 0,0027 ha, nr 527/6 o pow. 0,0038 ha, 527/8
o pow. 0,0035 ha, 527/10 o pow. 0,0006 ha, 527/12 o pow. 0,0041 ha, 527/14 o pow. 0,0073 ha
położone w obrębie Rzeszów-Słocina.
Na podstawie decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: GN.I.6821.2.4.2018
z dnia 21.09.2018 r. osobie fizycznej zwrócono działkę gminną oznaczoną jako działka ewid.
nr 3672/2 o pow. 0,0048 ha położona w miejscowości Malawa.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt I Ns 366/17 z dnia
28 września 2017 r. oraz Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sygn. akt V Ca 118/18
z dnia 25 września 2018 r. w wyniku zasiedzenia osoby fizyczne nabyły działki gminne
położone w miejscowości Strażów oznaczone numerami ewidencyjnymi:
435/8
o pow. 0,0457 ha, 435/9 o pow. 0,0486 ha, 435/10 o pow. 0,0436 ha, 435/11 o pow. 0,0603
ha.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.63.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1889 o pow. 0,03 ha położoną w miejscowości Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.64.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1835/2 o pow. 0,04 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.62.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1872/1 o pow. 0,0426 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.61.2018 z dnia 14.11.2018 r
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1841/1 o pow. 0,0080 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.683.3.26.2018 z dnia 22.11.2018 r. Gmina
Krasne nabyła działki ewid. nr 921/1 o pow. 0,16 ha i 921/3 o pow. 0,0603 ha położone
w miejscowości Strażów.
W 2019 r. Gmina Krasne pozyskała nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 maja 1990 r. ”Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32 poz. poz.191 z późn.zm.) prawo
własności następujących działek: 3671 o pow. 0,01 ha w Malawie, 1329 o pow. 0,14 ha
w Malawie, 1348/3 o pow. 0,2576 ha w obrębie Malawa gm. Krasne, dz. nr 3676/20 o pow.
0,11 ha w miejscowości Malawa gm. Krasne, dz. nr 2616/1 o pow. 0,15 ha w miejscowości
Krasne gm. Krasne.
W toku regulacji prawnej dz.nr 2452 o pow.0,64 ha w obrębie Krasne gm. Krasne, dz.
nr 284/1 o pow. 0,28 ha w Malawie gm. Krasne (założenie księgi wieczystej na rzecz Skarbu
Państwa) wobec zamiaru Gminy Krasne dot. nieodpłatnego przejęcia w/w działek w trybie
przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. ”Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32,
poz. 191 z późn. zm.).
W trybie przepisów ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne nr II/18/2014 Rady Gminy
Krasne z dnia 04.12.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości
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Malawa oraz zgodnie z aktem notarialnym nr Rep. A.6379/2018 z dnia 14.09.2018 r. Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie przekazał Gminie Krasne nieruchomość oznaczoną
jako dz. ewid. nr 1674/5 o pow. 0,0027 ha w Malawie, pod drogę gminną nr 108568R Malawa
–Zagóra.
Na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.247.2018 z dnia
06.03.2019 r. Gmina Krasne nabyła nieruchomość położoną w obrębie 220 Rzeszów-Załęże
oznaczoną jako działka ewid. nr 533/4 o pow. 0,3755 ha.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr XLVII/372/2018 z dnia
16.02.2018 r. dotycząca nabycia przez Gminę Krasne dz.nr 797/3 o pow. 0,0450 ha w Malawie
gm. Krasne, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. W tym celu została zawarta
umowa sprzedaży nr Rep.A.3011/2018 z dnia 19.04.2019 r.
Zrealizowana została Uchwała Rady Gminy Krasne nr IX/72/2019 z dnia
29.04.2019 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 2138
w miejscowości Krasne. Zgodnie z powyższą uchwałą oraz na podstawie aktu notarialnego
nr Rep. A 7645/2019 z dnia 12.12.2019 r. Gmina Krasne nabyła odpłatnie udział w wysokości
1/1600 w w/w działce od Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na podstawie Uchwały nr IX/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie nabycia
nieodpłatnego udziałów w działce nr 2138 położonej w miejscowości Krasne zostały nabyte
w drodze następujących aktów notarialnych udziały w wysokości:
1/1800, 1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. 1524/2020 z dnia 18.02.2020 r.
1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. 1924/2020 z dnia 04.03.2020 r.
1/100, 1/800 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7682/2019 z dnia 13.12.2019 r.
1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7556/2019 z dnia 11.12.2019 r.
2/100, 2/100, 1/100, 1/100, 19/100, 1/200, 1/3200, 3/3200 na podstawie aktu notarialnego
nr Rep. A 7621/2019 z dnia 12.12.2019 r.
W toku załatwienia nabycie udziału w wysokości 70/100 w opisanej wyżej działce (na etapie
oczekiwania na pełnomocnictwo od właściciela który przebywa za granicą).
W wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Krasne nr LV/431/2018 z dnia
24.08.2018 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej oraz aktu notarialnego nr Rep. A 921/2019
z dnia 19.02.2019 r. działka nr 1206/12 o pow. 0,0068 ha w obrębie Palikówka gm. Krasne
została sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako dz.nr 1191, 1190 w miejscowości Palikówka gm. Krasne.
W wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Krasne nr LVIII/442/2018 z dnia
08.10.2018 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej oraz aktu notarialnego nr Rep. A 511/2019
z dnia 28.01.2019 r., działka nr 211/2 o pow. 0,0192 ha w obrębie Malawa gm. Krasne została
sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
dz. nr 210/1 w miejscowości Malawa gm. Krasne.
W wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Krasne nr II/19/2018 z dnia
28.11.2018r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej oraz aktu notarialnego nr Rep. A 2737/2019
z dnia 20.05.2019 r. działka nr 1237/104 o pow. 0,0248 ha w obrębie Krasne gm. Krasne
została sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako dz.nr 1237/62 w miejscowości Krasne gm. Krasne.
W 2020 r. zrealizowana została Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Krasne z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krasne
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka
ewid. nr 358/3 o pow. 0,3804 ha w obrębie Strażów wraz z prawem własności położonej na niej
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budowli na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych Gminy w dziedzinie transportu oraz uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Krasne
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego tj. służebności gruntowej. W tym celu została zawarta umowa notarialna nr Rep.
A 3626/2020 z dnia 22.04.2020 r.
Aktem notarialnym nr Rep. A 7259/2020 z dnia 30.12.2020 r. osoba fizyczna ustanowiła
na rzecz Gminy Krasne na czas nieoznaczony użytkowanie polegające na prawie przejazdu
i przechodu przez część nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 696 o pow. 0,3800 ha
położona w miejscowości Krasne, gm. Krasne wzdłuż jej północno-wschodniej granicy pasem
szerokości 3 m i długości 70 m począwszy od drogi powiatowej nr 771/1 w miejscowości
Krasne na rzecz właścicieli i użytkowników przepompowni P-1, zlokalizowanej na działce nr
702 położonej w miejscowości Krasne, gm. Krasne.
Została zrealizowana również Uchwała nr XXX/234/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krasne położonej w miejscowości Palikówka. Gmina Krasne zobowiązała się obciążyć
odpłatnie służebnością przejazdu i przechodu działkę ewid. nr 1252 położoną w miejscowości
Palikówka gm. Krasne pasem szerokości 5 m na wysokości przepustu, oznaczoną w załączniku
graficznym kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych właścicieli działek ewid. nr 1264,
1265/1, 1266/1, 1266/2, 1267/1 położonych w miejscowości Palikówka gm. Krasne. W tym
celu została zawarta umowa notarialna nr Rep. A 1048/2021 z dnia 18.02.2021 r.
W wyniku realizacji Uchwały nr XXV/192/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne oraz
aktu notarialnego nr Rep. A 3789/2020 z dnia 09.07.2020 r. Gmina Krasne nieodpłatnie nabyła
od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Malawie nieruchomości położone
w obrębie Malawa gm. Krasne oznaczone wg ewidencji gruntów jako działki nr: 1671/1 o pow.
0,2792 ha, 1705/54 o pow. 0,0023 ha, 1666/1 o pow. 0,0101 ha, 1676/60 o pow. 0,0081 ha.
Decyzją znak: AB.6740.15.1.2020 z dnia 24.07.2020 r. dotyczącą zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa publicznej drogi gminnej od km 0+000,00 do km
0+307,59 do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Budowa drogi na terenie
miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże” Gmina Krasne nabyła następujące
nieruchomości położone w miejscowości Krasne: 485/3 o pow. 0,0016 ha, 580/3 o pow. 0,3374
ha, 579/5 o pow. 0,0064 ha, 484/1 o pow. 0,2043 ha.
W wyniku realizacji Uchwały nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
29.04.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia
komunalnego Gminy Krasne oraz aktu notarialnego nr Rep. A 5333/2020 z dnia 20.08.2020 r.
działki ewid. nr: 533/1 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie 220 Rzeszów-Załęże, 533/10
o pow. 0,3011 ha położona w obrębie 220 Rzeszów-Załęże, 527/5 o pow. 0,0027 ha położona
w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/6 o pow. 0,0038 ha położona w obrębie 221 RzeszówSłocina, 527/8 o pow. 0,0035 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina,
527/10 o pow. 0,0006 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/12 o pow. 0,0041 ha
położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/14 o pow. 0,0073 ha położona w obrębie
Rzeszów-Słocina, udział wynoszący 1/3 części we współwłasności gruntowej oznaczonej jako
działka ewid. nr 1877 o pow. 0,3692 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina zostały
nieodpłatnie przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów.
W dniu 01.10.2020 r. na podstawie Uchwały nr IX/75/2019 Rady Gminy Krasne z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr
2091/79 o pow. 0,0134 ha położona w miejscowości Krasne, stanowiąca własność Gminy
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Krasne w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, został przeprowadzony pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości. Przetarg zakończył się
wynikiem pozytywnym. W tym celu została zawarta umowa sprzedaży nr Rep. A 5476/2020
z dnia 02.12.2020 r.
Zrealizowana została uchwała nr XX/151/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej jako
działka ewid. nr 685/1 o pow. 0,0131 ha położona w obrębie Krasne stanowiąca własność
Gminy Krasne za działkę ewid. nr 684/2 o pow. 0,0093 ha położoną w obrębie Krasne. Zgodnie
z powyższą uchwałą oraz na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 5662/2020 z dnia
15.10.2020 r. dokonano zamiany powyższych nieruchomości.
Na podstawie Uchwały nr IX/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie nieodpłatnego
nabycia udziałów w działce nr 2138 położonej w miejscowości Krasne aktem notarialnym Rep.
A 5655/2020 z dnia 15.10.2020 r. zostały nabyte udziały w wysokości 70/100 w opisanej wyżej
działce.
W dniu 22.10.2020 r. na podstawie Uchwały nr XXII/165/2020 Rady Gminy Krasne
z dnia 27.02.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 997/3
o pow. 0,0307 ha położonej w obrębie Krasne, stanowiącej własność Gminy Krasne w drodze
przetargu ustnego ograniczonego i Uchwały nr XXII/166/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
27.02.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne oznaczonej jako
działka ewid. nr 998/16 o pow. 0,0282 ha, stanowiącej własność Gminy Krasne w drodze
przetargu ustnego ograniczonego, zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż powyższych
nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym. W tym celu została zawarta
umowa sprzedaży Rep. A. 4460/2020 z dnia 03.12.2020 r.
Decyzją znak: AB.6740.15.6.2020 z dnia 02.12.2020 r. dotyczącą zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108568 Malawa Zagóra
w miejscowości Malawa od km 0+000 do km 0+551,23 wraz z przebudową, budową niezbędnej
infrastruktury technicznej, rozbiórką budynków, budowlami i urządzeniami budowlanymi
w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa –
etap I” Gmina Krasne nabyła następujące nieruchomości położone w miejscowości Malawa:
1252/1 o pow. 0,0158 ha, 1253/1 o pow. 0,0029 ha, 1254/1 o pow. 0,0055 ha, 1662/1 o pow.
0,0170 ha, 1665/2 o pow. 0,0245 ha, 1668/1 o pow. 0,0964 ha, 1669/1 o pow. 0,0267 ha, 1672/1
o pow. 0,0001 ha, 1673/1 o pow. 0,0086 ha, 1674/6 o pow. 0,0109 ha, 1675/1 o pow. 0,0338 ha,
1676/36 o pow. 0,0138 ha, 1676/38 o pow. 0,0070 ha, 1676/40 o pow. 0,0005 ha, 1676/42
o pow. 0,0168 ha, 1676/44 o pow. 0,0129 ha, 1676/46 o pow. 0,0125 ha, 1676/48 o pow. 0,0112
ha, 1676/50 o pow. 0,0069 ha, 1676/52 o pow. 0,0061 ha, 1676/54 o pow. 0,0092 ha, 1676/56
o pow. 0,0034 ha, 1676/58 o pow. 0,0022 ha, 1706/5 o pow. 0,0044 ha, 1706/7 o pow. 0,0346ha.
Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sygn. akt: I Ns
269/20 Gmina Krasne nabyła w drodze zasiedzenia działkę ewid. nr 520/2
pow. 0,54 ha położoną w miejscowości Strażów.
Na etapie realizacji znajdują się:
 Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXII/164/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego
Gminy Krasne (udział w wysokości 120/128 w działce nr 855/2 o pow. 0,0314 ha
w obrębie Rzeszów-Załęże)
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Uchwała nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 29.04.2020 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego
Gminy Krasne (udział w wysokości 120/128 w działce nr 946/2 o pow. 0,0096 ha
w obrębie Rzeszów-Załęże)
Uchwała nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka na własność Gminy
Krasne oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 1448/1 o pow. 0,0106
ha, 1449/1 o pow. 0,0131 ha położone w miejscowości Palikówka gm. Krasne, w celu
regulacji granic między nieruchomościami sąsiadującymi (drogą wewnętrzną
stanowiącą własność Gminy Krasne oznaczoną jako dz. nr 1442)
Uchwała nr XXVI/197/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka na własność Gminy
Krasne oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 1446 o pow. 0,02 ha położonej
w miejscowości Palikówka gm. Krasne, w celu regulacji granic między
nieruchomościami sąsiadującymi (drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy
Krasne oznaczoną jako dz. nr 1442)
Uchwała nr XXX/235/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Palikówka stanowiącej
własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 759/9 o pow. 0,0380 ha
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
działka ewid. nr 761 położona w obrębie Palikówka
Uchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej
własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 1237/103 o pow. 0,0080 ha
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
działki ewid nr. 1237/74, 1237/75, 1237/76 położone w miejscowości Krasne.
Uchwała nr XXXV/267/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości
Malawa na własność Gminy Krasne nieodpłatne nabycie na własność Gminy Krasne
nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr: 1757/3 o pow. 0,0013 ha, objęta KW
RZ1Z/00014191/2, 1834/4 o pow. 0,0021 ha, objęta KW RZ1Z/00100497/7, 1834/6
o pow. 0,0172 ha, objęta KW RZ1Z/00100498/4, 2119/3 o pow. 0,0004 ha, objęta KW
RZ1Z/00119602/3,2144/3 o pow. 0,0047 ha, objęta KW RZ1Z/00162060/7, 3241/1
o pow. 0,0023 ha, objęta KW RZ1Z/00105847/1 położonych w miejscowości Malawa
z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi publicznej nr 108569R w miejscowości
Malawa na odc. od km 0+263,96 do km 0+350,00 (ETAP I), na odc. 0+500,00 do km
0+725,84 (ETAP II), na odc. od km 1+400,00 do km 1+722,19 (ETAP III)
Uchwała nr XXVI/195/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne w wysokości 1/1600 w nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów
jako działka nr 2138 o pow. 0,28 ha. W chwili obecnej Gmina Krasne oczekuje na
dokumenty od Nowego Horyzontu dotyczące wykreślenia hipotek
Uchwała nr XXXI/244/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łańcut
nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie Malawa
gm. Krasne oznaczonych jako działka ewid. nr 3473 o pow. 0,15 ha, 3454/2 o pow.
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0,12ha z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej Kraczkowa - Działy Zachodnie
(109851 R)
Nieodpłatne nabycie na własność Gminy Krasne działek położonych w miejscowości
Palikówka pod utworzenie ciągu pieszo-jezdnego (przy Szkole Podstawowej
w Palikówce), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr: 847/1, 851/1,
852/1, 853/1, 854/1, 845/1, 844/1, 843/1, 855/5, 842/1, 855/3, 840/1, 856/1, 839/3,
857/1, 858/1, 859/9, 859/7, 859/5, 860/1, 861/9, 861/7, 863/1
Nieodpłatne pozyskanie nieruchomości pod poszerzenie drogi oznaczonej jako działka
ewid. nr 948, 928 położone w miejscowości Palikówka
Uchwała nr XXXVII/271/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 30 marca 2021r. w sprawie
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej
w miejscowości Malawa. Gmina Krasne zobowiązuje się obciążyć odpłatnie
służebnością przejazdu i przechodu pasem gruntu oznaczonym w załączniku
graficznym do Uchwały literami A-B-C-D o szerokości 6 m przez działkę ewid. nr
1229/5 położoną w obrębie Malawa, stanowiącą własność Gminy Krasne oraz pasem
gruntu oznaczonym w załączniku graficznym do Uchwały literami C-D-E-F o
szerokości 6 m przez działkę ewid. nr 1287/3 położoną w obrębie Malawa, stanowiącą
własność Gminy Krasne, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 1284
położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.

Stan gruntów mienia komunalnego przedstawiono poniżej w tabelach.
Opis budynków komunalnych ich powierzchnię, użytkownika oraz wartość przedstawia
załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Opis budowli, ich wartość przedstawia załącznik nr 2.
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG UŻYTKÓW ROLNYCH DLA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Tabela Użytki rolne
Wyszczególnienie
gruntów wchodzących
Rodzaj
w skład grupy lub
jedn. teryt.
podgrupy rejestrowej

Powierz chnia
ogólna
gruntów w
ha

Wartość
ogólna
gruntów w
zł

grunty
orne

sady

łąki trwałe

pastwis.
trwałe

grunty
rolne
zabud.

Użytki rolne [ha]

Num. gr.
rej.

Num. podgr.
rej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gr. gmin i zw.
Międzygminnych z
wyłączeniem gruntów
przekaz. w
użytkowanie

M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

razem
4.1
4.3

W

129

0

8

0

7

27

0

0

6

48

Razem

129

0

8

0

7

27

0

0

6

48

grunty pod grunty pod
stawami
rowami

Tabela Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia

Numer gr.
rej.

Numer podgr.
rej

Wyszczególnienie
gruntów wchodzących
Rodzaj
w skład grupy lub
jedn. teryt.
podgrupy rejestrowej

Powierz chnia
ogólna
gruntów w
ha

Wartość
ogólna
gruntów w
zł

Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
[ha]

Lasy

gr. zadrz.
i zakrzew.

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gr. gmin i zw.
międzygm. z
wyłączeniem gruntów
przekaz.w
użytkowanie

M

0

0

0

0

0

4

razem
4.1
4.3

W

129

0

0

5

5

Razem

129

0

0

5

5
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Razem

Tabela Grunty zabudowane i zurbanizowane
Wyszczególnienie
gruntów
wchodzących w
skład grupy lub
podgrupy rejestrowej

Rodzaj
jedn.
teryt.

Powierz
-chnia
ogólna
gruntów
w ha

Wartość
ogólna
gruntów
w zł

2

3

4

5

6

7

8

9

10

razem
4.1
4.3

Gr. wchodzące w
skład gm.zas. nier. z
wyłączeniem gr.
przekaz. w trwały
zarząd

M

0

0

0

0

0

W

129

0

0

0

Razem

129

0

0

0

Numer
gr.
rej.

Numer
podgr. rej

1

4

Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]
tereny
tereny
mieszk. przemysł

tereny komunikacyjne

inne
zurb.
tereny rekr.
tereny
tereny
wypoczynk
zabudow. niezabud.

Razem

drogi

tereny
kolejowe

inne

użytki
kopalne

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

7

1

11

55

0

0

0

74

7

1

11

55

0

0

0

74

Tabela Grunty pod wodami
Wyszczególnienie
gruntów wchodzących
Rodzaj
w skład grupy lub
jedn. teryt.
podgrupy rejestrowej

Grunty pod wodami [ha]

Powierz chnia
ogólna
gruntów
w ha

Wartość
ogólna
gruntów
w zł

morskimi
wewnętrz.

powie rzchn.
płynącymi

powie rzchn.
stojącymi

Razem

Num. gr.
rej.

Num.
podgr
rej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gr. wchodzące w
skład gm.zas. nier. z
wyłączeniem gr.
przekaz. w trwały
zarząd

M

0

0

0

0

4

razem
4.1
4.3

W

129

0

0

Razem

129

0

0

Użytki
ekolog.

Nieużytki

Tereny
różne

Uwagi

10

11

12

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0
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WYKRES NR 5 Użytki rolne na terenie GMINY KRASNE [w %]

Użytki rolne
7 ha
15%

8 ha
17%
6 ha
12%

27 ha
56%

Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane

WYKRES NR 6 Grunty zabudowane i zurbanizowane na terenie GMINY KRASNE [w %]

Grunty zabudowane i zurbanizowane
11 ha
15%

1 ha
1%
7 ha
10%

55 ha
74%

Użytki rolne
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz
Grunty zabudowane i zurbanizowane

5. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ
Z WYKONANIA POSIADANIA.
Dochody z majątku gminy wykonane w 2020 r.
Dochód:
ze sprzedaży składników majątkowych
Czynsz z tytułu wynajmu lokali
i dzierżawy gruntów
Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
Z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
położonego na terenie miejscowości Malawa gm. Krasne
Z tytułu ustanowienia służebności gruntowych

kwota

69 784,07 zł

kwota
kwota

129 528,09 zł
1 052,31 zł

kwota
kwota

173,85 zł
798,94 zł

kwota
kwota

90 000,00 zł
470,00 zł

kwota

174,00 zł

Dochody z majątku gminy planowane na 2021 r.
Dochód:
Czynsz z tytułu wynajmu lokali
i dzierżawy gruntów
Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
Z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
położonego na terenie miejscowości Malawa gm. Krasne
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6.INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH
WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO.
6.1 ZMIANA ADMINISTRACYJNA GRANIC GMINY KRASNE
W związku z podjęciem przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 26.07.2005 r. w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast, oraz nadania miejscowościom statutu miasta (Dz. U.
nr 141, poz. 1195), z dniem 01.01.2006 r. z Gminy Krasne zostały odłączone dwa sołectwa:
sołectwo Słocina, oraz sołectwo Załęże i przyłączone do Gminy Miasta Rzeszów. Zmiana
granic administracyjnych Gminy Krasne polegająca na odłączeniu z terenu Gminy sołectwa
Słocina i sołectwa Załęże spowodowała:
 Zmniejszenie powierzchni Gminy Krasne z 5.358 ha do 3.910 ha
 Zmniejszenie liczby mieszkańców z 14.105 osób do 9.767 osób
 Utratę majątku komunalnego o wartości księgowej 10 541 805,65 zł
 Utratę dochodów Gminy Krasne w wysokości ok. 6 641 tyś. zł skutkującą:
- brakiem środków na poprawę infrastruktury komunalnej
- zmniejszeniem możliwości korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
- ograniczeniami w możliwościach realizacji inwestycji,
- ograniczeniami w zaspokajaniu potrzeb stowarzyszeń ,jednostek kultury
 Konieczność dokonania zmian sieci szkolnej - zwiększającej koszty funkcjonowania
oświaty
 Utratę uzbrojonych terenów inwestycyjnych – skutkującą ograniczeniem możliwości
pozyskania nowych inwestorów.
W związku z wejściem w życie w/w rozporządzenia oraz na podstawie Uchwał Rady
Gminy Krasne nr XXXV/321/2006 z dnia 24.01.2006 r. i nr XXXVII/360/2006 z dnia
19.04.2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia
komunalnego Gminy Krasne, na majątek Gminy Miasto Rzeszów zostało przekazane na
własność nieodpłatnie, mienie komunalne Gminy Krasne z terenu byłej miejscowości Słocina
i Załęże. Przekazaniu podlegały obiekty użyteczności publicznej (szkoły, kluby sportowe,
obiekty będące w użytkowaniu ochotniczych straży pożarnych, domy ludowe, drogi, grunty
zabudowane i niezabudowane) oraz budowle sieć kanalizacji sanitarnej w Załężu wraz
z przepompownią tłoczną Q i ogrodzeniem. Nie doszło natomiast do przekazania sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w byłej miejscowości Słocina, gdyż Gmina Miasto Rzeszów
odmówiła przejęcia tych składników majątkowych (odesłano Gminie Krasne dowody PT).
Gmina Krasne pomimo zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców byłego
sołectwa Słocina, przekazała w użytkowanie przedmiotową sieć wodociągową.
Wartość przekazanych gruntów z terenu Załęża (bez zabudowań) wynosi: 14 185,21 zł
natomiast wartość gruntów z terenu wsi Słocina wynosi: 106 453,47 zł. Ponadto zostały
sporządzone protokoły przekazania - przejęcia środka trwałego PT dla następujących obiektów:
budynku murowanego OSP w Słocinie, budynku murowanego OSP w Załężu, budynku
murowanego Szatni LZS Załęże, wiaty garażowej LZS Załęże, zbiornika p.poż. w Załężu.
Do chwili obecnej pomiędzy Gminą Krasne jako stroną przekazującą a Gminą Miasto Rzeszów
jako stroną przejmującą została spisana Umowa notarialna Rep. A. numer 2105/2006 z dnia
26.04.2006 r. dotycząca nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działek nr: 854 i 852/2
o łącznej pow.1,20 ha położonych w obrębie 221 Rzeszów – Słocina zabudowanych
budynkiem gimnazjum, budynkiem szkoły podstawowej, budynkiem gospodarczym, studnią
i boiskiem szkolnym, - o łącznej wartości przedmiotu przekazania 4 468 413,96 zł.
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Pozostałe grunty z terenu byłej miejscowości Słocina i Załęże zostały przekazane nieodpłatnie
dla M. Rzeszowa aktem notarialnym Rep. A. 320/2007 z dnia 19.01.2007 r. oraz Rep.
A 326/2007 z dnia 19.01.2007 r. Rep. A. 2345/2007 z dnia 26.04.2007 r. Łączna wartość
nieruchomości przekazanych w/w umowami notarialnymi wynosi 1 081 503,34 zł.
Poza w/w mieniem, które zostało przekazane Gminie Miasto Rzeszów w drodze
porozumienia zainteresowanych gmin, na terenie sołectwa Słocina i Załęże pozostało mienie
o łącznej pow. ok 10 ha, które nie zostało przekazane dla Gm. M. Rzeszów w drodze
porozumienia. Na pow. ok. 10 ha składa się 18 działek ewidencyjnych z terenu byłej
miejscowości Słocina w tym 1 działka o pow. 0,19 ha zabudowana zbiornikiem
wyrównawczym oraz studnią S 4, oraz 1 działka gruntowa o pow. 1,06 ha, zalesiona. Na terenie
byłej miejscowości Załęże pozostało nieprzekazanych 7 działek ewidencyjnych w tym 3 działki
stanowiące giełdę samochodową w Załężu.
W stosunku do mienia komunalnego nie objętego porozumieniem została wydana przez
Prezesa Rady Ministrów decyzja nr RCL 1602-282/06 z dnia 08.12.2006 r. orzekająca
o przekazaniu mienia na rzecz Gminy Miasta Rzeszów. Gmina Krasne po otrzymaniu w/w
decyzji zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o ponowne rozpoznanie sprawy.
W wyniku tego w dniu 30.01.2007r. została wydana decyzja nr RCL 1602-282/06 o utrzymaniu
w mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.12.2006 r. Decyzja ta została przez Gminę
Krasne zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem sygn.
akt ISA/Wa 561/07 z dnia 21.09.2007 r. skarga Gminy Krasne została oddalona.
W oparciu o Uchwałę nr LV/380/10 z dnia 03.11.2010 r., Uchwałę nr III/12/10 z dnia
28.12.2010 r., Uchwałę Rady Gminy Krasne nr VII/42/2011 z dnia 31.03.2011 r. oraz Uchwałę
Nr IX/66/2011 z dnia 30.06.2011 r. aktem notarialnym nr Rep.A. 3323/2011
z dnia 26.05.2011 r. i aktem notarialnym nr Rep.A.6021/2011 z dnia 23.09.2011 r. zostały
nieodpłatnie przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów grunty (drogi wewnętrzne, drogi
gminne, rowy odwadniające) położone w obrębie Rzeszów-Załęże i Rzeszów-Słocina o łącznej
pow. 6,9789 ha.
W dniu 28 grudnia 2011 r. została podjęta przez Radę Gminy Krasne Uchwała
nr XVIII/109/2011 o przekazaniu nieodpłatnym na rzecz Gminy Miasto Rzeszów
nieruchomości w obrębie Rzeszów –Załęże i Rzeszów –Słocina. Na podstawie w/w uchwały,
która została zrealizowana w 2012 r. aktem notarialnym zawartym pomiędzy Gminą Krasne,
a Gminą Miasto Rzeszów zostały na rzecz Miasta Rzeszowa przekazane nieodpłatnie
nieruchomości o łącznej pow. 1,9265 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże oraz RzeszówSłocina stanowiące drogi wewnętrzne i drogi gminne w obrębie Słocina.
Ponadto w 2012 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Krasne dla Miasta Rzeszowa zostały
przekazane nieruchomości o łącznej pow. 2,5140 ha zajęte pod drogi gminne, drogi
wewnętrzne oraz rowy melioracyjne, z tej powierzchni dla obrębu Rzeszów–Słocina
powierzchnia przekazanych nieruchomości wynosi 2,3133 ha zaś powierzchnia 0,2007 ha
została przekazana dla obrębu Rzeszów- Załęże.
Konsultacje
W 2012 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XXI/126/2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa
w przedmiocie jego wyłączenia z terytorium gminy Krasne i przyłączenia do terytorium miasta
Rzeszowa w sołectwie Malawa odbyły się konsultacje.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa gm. Krasne, które
polegały na udzieleniu odpowiedzi: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” na
pytanie: „Czy jesteś za wyłączeniem obszaru sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne
i włączenie do terytorium Miasta Rzeszowa, ustalono:
1. Ogólna liczba mieszkańców sołectwa Malawa wynosi 3213
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2. Liczba
mieszkańców
sołectwa
Malawa
uprawnionych
do
udziału
w konsultacjach wynosi 2515
3. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 886,
z tego :
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 344
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 527
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 10
 Liczba mieszkańców, którzy oddali ankietę nieważną 0
 Liczba mieszkańców, którzy oddali głos nieważny 4
 Liczba mieszkańców, którzy pobrali i nie oddali ankiety 1
4. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach
1629
5. Frekwencja wyniosła 35,23 %
Po przeprowadzonych konsultacjach, Rada Gminy Krasne w dniu 29.03.2012 r. podjęła
Uchwałę nr XXII/132/2012 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej wyłączenia
sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa
a Rada Ministrów nie wydała aktu prawnego w sprawie wyłączenia sołectwa Malawa
z terytorium Gminy Krasne.
Wobec zaistniałej sytuacji, Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 21.12.2012 r. wystąpił
z wnioskiem ORA-O.0110.4.11.2012 o wyrażenie przez Radę Gminy Krasne opinii
w przedmiocie wyłączenia obszaru sołectwa Malawa z gminy Krasne i włączenie go
do miasta Rzeszowa. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Rada Gminy Krasne
w uchwale nr XXXII/228/2013 z dnia 29.01.2013 r. ustaliła, zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie jego wyłączenia z terytorium
gminy Krasne i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa. Konsultacje polegały na
wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konsultacyjne o treści: „Czy
jesteś za wyłączeniem obszaru sołectwa Malawa z terytorium Gminy Krasne i włączeniem
do terytorium miasta Rzeszowa”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji , które polegały na udzieleniu odpowiedzi:
„Jestem za’’ , „Jestem przeciw ”, „Wstrzymuję się” na pytanie: „Czy jesteś za wyłączeniem
obszaru sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne i włączeniem do terytorium miasta
Rzeszowa” ustalono:
1. Ogólna liczba mieszkańców sołectwa Malawa wynosi 3259
2. Liczba mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi
2582
3. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 860,
z tego :
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 275
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 576
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 5
 Liczba mieszkańców, którzy oddali ankietę nieważną -0
 Liczba mieszkańców, którzy oddali głos nieważny 4
 Liczba mieszkańców, którzy pobrali i nie oddali ankiety 1
4. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach
1722
5. Frekwencja wyniosła 33,31 %
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Konsultacje zostały przeprowadzone w 2014 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne
nr XLIX.330/2014 z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie jego wyłączenia z terytorium gminy Krasne
i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa. Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii
poprzez udzielenie odpowiedzi na
pytanie konsultacyjne o treści: „Czy jesteś za
wyłączeniem obszaru sołectwa Malawa z terytorium Gminy Krasne i włączeniem do
terytorium miasta Rzeszowa”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji , które polegały na udzieleniu odpowiedzi:
„Jestem za’’, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” na pytanie: „Czy jesteś za wyłączeniem
obszaru sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne i włączeniem do terytorium miasta
Rzeszowa” ustalono:
1. Ogólna liczba mieszkańców sołectwa Malawa wynosi 3271
2.Liczba mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach
wynosi 2591
3. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 1238,
z tego :
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 446
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 775
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 10
 Liczba mieszkańców ,którzy oddali ankietę nieważną -0
 Liczba mieszkańców, którzy oddali głos nieważny 6
 Liczba mieszkańców, którzy pobrali i nie oddali ankiety 1
4. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach
1353
5. Frekwencja wyniosła 47,78 %
W wyniku przeprowadzonych konsultacji
Rada Gminy Krasne Uchwałą
Nr LI/341/2014 z dnia 21.03.2014 r. wyraziła opinię negatywną w przedmiocie wyłączenia
sołectwa Malawa z terytorium Gminy Krasne i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa .
Kolejne konsultacje zostały przeprowadzone w 2015 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy
Krasne nr V/40/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia
gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa. Konsultacje polegały
na wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konsultacyjne o treści: „Czy
jesteś za zniesieniem gminy Krasne poprzez włączenie jej do terytorium miasta Rzeszowa”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji, które polegały na udzieleniu odpowiedzi:
„Jestem za ’’ , „Jestem przeciw ”, „Wstrzymuję się” na wyżej wskazane pytanie ustalono:
1. Ogólna liczba mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach
wynosi: 8471
2. Liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach wynosi 3330,
liczba ankiet konsultacyjnych wyjętych z urny 3330 z tego
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 1214
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 2028
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 33
 Liczba mieszkańców, którzy oddali ankietę nieważną 0
 Liczba mieszkańców, którzy oddali głos nieważny 55
3. Liczba mieszkańców uprawnionych, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach
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5141
4. Frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 39,31 %
W wyniku przeprowadzonych konsultacji Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr V/40/2015
z dnia 18.02.2015 r. wyraziła opinię negatywną w przedmiocie zniesienia gminy Krasne
poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa.
Kolejne konsultacje zostały przeprowadzone w 2016 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy
Krasne nr XVII/138/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie odłączenia sołectwa Malawa od
gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa oraz Uchwały Rady Gminy Krasne nr
XVIII/139/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez
włączenie jej terytorium do gminy miasto Rzeszów.
Konsultacje polegały na wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie
konsultacyjne o treści: „Czy jesteś za odłączeniem sołectwa Malawa od gminy Krasne
i włączeniem go do miasta Rzeszowa”. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, które
polegały na udzieleniu odpowiedzi:
„Jestem za ’’ , „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” na wyżej wskazane pytanie, ustalono:
1. Liczba mieszkańców sołectwa Malawa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi
2655.
2. W konsultacjach dotyczących odłączenia sołectwa Malawa od Gminy Krasne i włączenia
go do Miasta Rzeszowa wzięło udział 964 mieszkańców uprawnionych do głosowania,
z tego:
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 196
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 729
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 22
Frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 36,30 %
W wyniku przeprowadzonych konsultacji Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr XVII/154/2016
z dnia 28.01.2016 r. wyraziła opinię negatywną w przedmiocie odłączenia sołectwa Malawa od
Gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa.
Konsultacje polegały także na wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie
konsultacyjne o treści: „Czy jesteś za zniesieniem gminy Krasne poprzez połączenie jej
z gminą miasto Rzeszów”
W wyniku przeprowadzonych konsultacji, które polegały na udzieleniu odpowiedzi:
„Jestem za’’, „Jestem przeciw ”, „Wstrzymuję się” na wyżej wskazane pytanie, ustalono:
1. Liczba mieszkańców gminy Krasne uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 8818.
2. W konsultacjach dotyczących zniesienia Gminy Krasne poprze połączenie jej w Gminą
Miasto Rzeszów wzięło udział 3328 mieszkańców uprawnionych do głosowania, z tego:
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem przeciw” 2812
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Jestem za” 439
 Liczba mieszkańców, którzy wypowiedzieli się „Wstrzymuję się” 73
Frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 37,74 %
W wyniku przeprowadzonych konsultacji Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr XVIII/155/2016
z dnia 28.01.2016 r. wyraziła negatywna opinię w przedmiocie zniesienia gminy Krasne
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poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów.
23 października 2016 r. zostało przeprowadzone referendum gminne w sprawie
dobrowolnego przyłączenia Gminy Krasne z miastem oraz przyłączenia sołectwa Malawy do
Rzeszowa.
Referendum polegało na wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie
1 o treści: „Czy jest Pani/Pan za dobrowolnym połączeniem Gminy Krasne z Miastem
Rzeszów?”.
W wyniku przeprowadzonego referendum, które polegało na udzieleniu odpowiedzi:
„Tak ’’ , „Nie”, na wyżej wskazane pytanie, ustalono:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 8665.
2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 4852
 Liczba głosów nieważnych: 145
 Liczba głosów ważnych: 4707

 Liczba mieszkańców, którzy odpowiedzieli „Tak”: 1810
 Liczba mieszkańców, którzy odpowiedzieli „Nie”: 2897
Referendum polegało także na wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie
2 o treści: „Czy jest Pani/Pan za przyłączeniem sołectwa Malawy do Rzeszowa?”
W wyniku przeprowadzonego referendum, które polegało na udzieleniu odpowiedzi:
„Tak ’’ , „Nie”, na wyżej wskazane pytanie, ustalono:
1. Liczba głosów nieważnych: 271
2. Liczba głosów ważnych: 4581
 Liczba mieszkańców, którzy odpowiedzieli „Tak”: 1771
 Liczba mieszkańców, którzy odpowiedzieli „Nie”: 2810
Frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 56,00 %
W wyniku przeprowadzonego Referendum Gminnego Komisja do spraw Referendum
w Krasnem na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 400) stwierdziła, że referendum jest ważne.
W związku z oddaniem większości głosów z odpowiedzią negatywna w sprawie 1 i w sprawie
2 stwierdzono, że wynik referendum w obu sprawach jest rozstrzygający.
W dniu 09.12.2018 r. zostało przeprowadzone referendum gminne w sprawie połączenia Gminy
Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.
Referendum polegało na wyrażeniu opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie
o treści: „Czy jest Pani/Pan za połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?”.
W wyniku przeprowadzonego referendum, które polegało na udzieleniu odpowiedzi:
„Tak ’’ , „Nie”, na wyżej wskazane pytanie, ustalono:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 8906.
2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania: 3206
 Liczba głosów nieważnych: 11
 Liczba głosów ważnych: 3194

 Liczba mieszkańców, którzy odpowiedzieli „Tak”: 1480
 Liczba mieszkańców, którzy odpowiedzieli „Nie”: 1714
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Frekwencja mieszkańców uprawnionych do głosowania wyniosła 36,00%
W wyniku przeprowadzonego Referendum Gminnego Komisja do spraw Referendum
w Krasnem na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 400) stwierdziła, że referendum jest ważne.
W związku z oddaniem większości głosów za odpowiedzią negatywną Komisja na podstawie
art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stwierdziła, że wynik
referendum jest rozstrzygający.
W odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa z grudnia 2019 r. o wyrażenie
opinii w przedmiocie wyłączenia sołectwa Malawa z Gminy Krasne i włączenia go do miasta
Rzeszowa, Rada Gminy Krasne w dniu 18.03.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/169/2020,
biorąc pod uwagę stanowisko mieszkańców zaopiniowała negatywnie zmianę granic miasta
Rzeszowa polegającą na odłączeniu sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączeniu go do
miasta Rzeszowa.
W odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
o wyrażenie opinii w przedmiocie wyłączenia sołectwa Malawa z Gminy Krasne i włączenia go do
miasta Rzeszowa, Rada Gminy Krasne w dniu 11.03.2021 r. podjęła Uchwałę
Nr XXXVI/268/2021, biorąc pod uwagę stanowisko mieszkańców zaopiniowała negatywnie
zmianę granic miasta Rzeszowa polegającą na odłączeniu sołectwa Malawa od gminy Krasne i
włączeniu go do miasta Rzeszowa.
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6.2 SPRZEDAŻ, NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
W wyniku działalności prowadzonej przez Gminę Krasne na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXV/152/2012 z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła w drodze
umowy notarialnej
nr Rep. A.6179/2012
z dnia 29.06.2012 r. nieruchomość
w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczoną jako działka nr 539/3 o pow. 0,03 ha
z przeznaczeniem pod budowę pętli autobusowej w Krasnem. Z przeznaczeniem pod budowę
pętli została zakupiona przez Gminę Krasne także działka nr 531/2 o pow. 0,04 ha w obrębie
Krasne gm. Krasne- zgodnie z Uchwałą nr XXV/153/2012 z dnia 29.06.2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, oraz z zgodnie
z Uchwałą nr XXIX/200/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 05.11.2012 r. o zmianie uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne oraz na podstawie aktu
notarialnego nr Rep. A.6609/2012 z dnia 12.12.2012 r.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XXIII/141/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne oraz Uchwałą
nr XXVIII/178/2012 r. z dnia 27.09.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości na własność Gminy Krasne oraz na podstawie umowy notarialnej zawartej
pomiędzy osoba fizyczną a Gmina Krasne, Gmina Krasne zakupiła w obrębie Strażów gm.
Krasne grunt o powierzchni 0,0025 ha z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity Dz. U. nr 193, poz.1194 z późn.zm.) oraz w oparciu o decyzję Starosty
Rzeszowskiego AB.7351/15/1/2010, Gmina Krasne stała się właścicielem 16 działek ewid.
o łącznej pow. 0,2314 ha położonych w obrębie Krasne gm. Krasne przeznaczonych pod
rozbudowę drogi gminnej Krasne –Wólka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Na podstawie przepisów wyżej wymienionej ustaw oraz w oparciu o decyzję Starosty
Rzeszowskiego AB.7351/15/8/2009 i decyzją Wojewody Podkarpackiego I.III-7148-1/09,
Gmina Krasne stała się właścicielem 29 działek ewid. o łącznej pow. 0,5323 ha położonych w
obrębie Krasne gm. Krasne przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Krasne –
Hydrofornia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W oparciu o Uchwałę nr LV/380/10 z dnia 03.11.2010 r. Uchwałę nr III/12/10 z dnia 28.12.2010
r., Uchwałę Rady Gminy Krasne nr VII/42/2011 z dnia 31.03.2011 r. oraz Uchwałę Nr
IX/66/2011 z dnia 30.06.2011 r. aktem notarialnym nr Rep. A. 3323/2011
z dnia 26.05.2011 r. i aktem notarialnym nr Rep.A.6021/2011 z dnia 23.09.2011 r. zostały
nieodpłatnie przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów, grunty (drogi wewnętrzne,
gminne i rowy odwadniające) położone w obrębie Rzeszów-Załęże i Rzeszów- Słocina
o łącznej pow. 6,9789 ha. W dniu 28 grudnia 2012 r. została podjęta przez Radę Gminy Krasne
Uchwała nr XVIII/109/2011 o przekazaniu nieodpłatnym na rzecz Gminy Miasto Rzeszów
nieruchomości w obrębie Rzeszów–Załęże i Rzeszów–Słocina. Na podstawie w/w uchwały
aktem notarialnym zostaną na rzecz Miasta Rzeszowa przekazane nieruchomości
o łącznej pow. 1,9265 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże oraz Rzeszów-Słocina
stanowiące drogi wewnętrzne i drogi gminne w obrębie Słocina.
Ponadto w 2012 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Krasne dla Miasta Rzeszowa
zostały przekazane nieruchomości o łącznej pow. 2,5140 ha zajęte pod drogi gminne, drogi
wewnętrzne oraz rowy melioracyjne, z tej powierzchni dla obrębu Rzeszów–Słocina
powierzchnia przekazanych nieruchomości wynosi 2,3133 ha zaś powierzchnia 0,2007 ha
została przekazana dla obrębu Rzeszów-Załęże.
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Zrealizowana została sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2088
o pow. 0,02 ha położona w obrębie Krasne gm. Krasne- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Krasne nr XXV/155/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Krasne, oraz sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr
1505/3 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Krasne gm. Krasne- zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy Krasne nr XXXVIII/256/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krasne w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Po sporządzeniu wykazu gruntów wstrzymana została procedura sprzedaży w drodze
przetargu działki ewid. nr 3661/6 o pow. 0,0282 ha położonej w obrębie Malawa gm. Krasne
– sprzedaż na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne nr XXIX/195/2012/155/2012 z dnia
05.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
(powodem wstrzymania sprzedaży jest wniosek o zwrot w/w nieruchomości złożony
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie).
Na podstawie umowy darowizny nr Rep.A.1461/2013 z dnia 21.03.2013 r., Gmina
Krasne nabyła od Parafii Rzymsko–Katolickiej w Malawie działki nr 1705/1, 1705/47 o łącznej
pow. 0,2686 ha położone w obrębie Malawa gm. Krasne.
W drodze umowy darowizny nr Rep.A.5970/2013 i Rep.A.5977/2013 z dnia 15.11.2013
r. od osób fizycznych Gmina Krasne nabyła na własność działki ewid. nr 1890/2 i 1888
o łącznej pow. 0,0116 ha w obrębie Malawa gm. Krasne z przeznaczeniem pod urządzenie
drogi publicznej gminnej Malawa Luksemburg.
Aktem notarialnym nr Rep. A.6212/2013 z dnia 22.11.2013 r. zakupiona została od
osoby fizycznej nieruchomość oznaczona jako działka nr 1901/2 o pow. 0,0123 ha w obrębie
Malawa gm. Krasne pod drogę gminną Malawa – Luksemburg.
W dniu 27.03.2014 r. na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości
nr Rep. A.1612/2014 z dnia 27.03.2014 r. zawartej w związku z Uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XLVIII/323/2013 z dnia 27.12.2013 r. Gmina Krasne stała się właścicielem działki nr 1461/2
o pow. 0,0042 ha w obrębie Malawa gm. Krasne, przeznaczonej pod poszerzenie drogi nr
1348/3.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7531.5.2014 z dnia
22.04.2014 r. i w związku z realizacją Uchwały nr L/335/2014 Rady Gminy Krasne
z dnia 07.03.2014 r. w sprawie nabycia lokalu użytkowego wraz z przynależnym udziałem
w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w gruncie, Gmina Krasne stała się
właścicielem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 68,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku związanym z własnością lokalu użytkowego wynoszącym 688/10525 części wraz
z działką ewid. 1353/2 w Krasnem o pow. 0,09 ha w 688/10525 częściach (lokal położony
w piwnicach budynku Urzędu Gminy Krasne wcześniej użytkowany przez Policję), obecnie
siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Realizując uchwałę Rady Gminy Krasne nr LI/349/2014 z dnia 21.03.2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła dz.
nr 1577/1 o pow. 0,02 ha w miejscowości Krasne.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr LI/348/2014 z dnia
21.03.2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,0230 ha w obrębie
Strażów gm. Krasne z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi nr 467 w Strażowie.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr LVI/396/2014 z dnia 18.08.2014
r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła nieodpłatnie udział wynoszący 1/48 niewydzieloną część
w niezabudowanej działce nr 1374 położonej w miejscowości Krasne.
W związku z planowaną inwestycją związaną z drogą Malawa–Luksemburg została
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zrealizowana uchwała nr LVI/390/2014 z dnia 18.08.2014 r. dotycząca zakupu przez Gminę
Krasne działki nr 1887/1 o pow. 0,0435 ha w miejscowości Malawa.
W drodze darowizny na podstawie uchwały nr LVI/391/2014 z dnia 18.08.2014 r.
Gmina Krasne stała się właścicielem nieruchomości o pow. 0,1175 ha w Malawie.
Została zrealizowana uchwała Rady Gminy Krasne nr III/26/2014 z dnia 29.12.2014r.,
na jej podstawie Gmina Krasne zakupiła na potrzeby w/w inwestycji dz.nr 1836/1 i nr 1837/2
o łącznej pow. 0,0647 ha w miejscowości Malawa.
Aktem notarialnym nr Rep. A.5412/2015 z dnia 04.11.2015 r. została zrealizowana
uchwała nr III/27/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 29.12.2014 r. dotycząca nieodpłatnego
nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 1676/35 o pow. 0,0383 ha
w miejscowości Malawa pod pompownię wody P-2 wraz ze zbiornikiem.
Na etapie realizacji pozostają także uchwały nr II/18/2014, nr II/19/2014 Rady Gminy
Krasne w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne,
w celu regulacji granic pomiędzy drogą Malawa-Zagóra (odcinek remontowany
w 2014 r.).
W 2015 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczonych w/g ewidencji gruntów
numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5, 2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/ 1, o łącznej
pow. 1,2321 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania położone są
w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową. III przetarg oraz rokowania po III
przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.
W oparciu o uchwałę Rady Gminy Krasne nr VI/47/2015 z dnia 18.03.2015 r. oraz
decyzję Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7532.1.195.2014 z dnia 17.10.2014 r., decyzję
Wojewody Podkarpackiego N.VIII-7532.1.98.2014 z dnia 23.10.2014 r., decyzję Wojewody
Podkarpackiego N.VIII-7532.1.188.2014 z dnia 09.09.2014 r. zostały nieodpłatnie przekazane
na majątek Gminy Miasto Rzeszów grunty (rów odwadniający, droga wewnętrzna, działka
niezabudowana) położone w obrębie 220 Rzeszów-Załęże i obrębie 221 Rzeszów-Słocina
o łącznej pow. 0,1452 ha.
W oparciu o uchwałę Rady Gminy Krasne nr XIV/107/2015 z dnia 6.10.2015 r.
oraz decyzję Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7532.1.155.2015 z dnia 03.07.2015 r., decyzję
Wojewody Podkarpackiego N-VIII.7532.1.83.2015 z dnia 21.05.2015 r., decyzję Wojewody
Podkarpackiego N-VIII.7532.1.84.2015 z dnia 24.04.2015 r., decyzję Wojewody
Podkarpackiego N-VIII.7532.1.88.2015 z dnia 21.05.2015 r., decyzję Wojewody
Podkarpackiego N-VIII.7532.1.208.2014 z dnia 05.01.2015 r. zostały nieodpłatnie przekazane
na majątek Gminy Miasto Rzeszów grunty o łącznej powierzchni 0,642 (droga wewnętrzna
i rowy odwadniające) położone w obrębie 220 Rzeszów-Załęże.
W drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości nr Rep.
A.5404/2015 z dnia 04.11.2015 r. Gmina Krasne nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych
działki ewid. nr:
1843/2 o pow. 0,0763 ha, 1895/5 o pow. 0,0033 ha, 1884/2
o pow. 0,0040 ha w obrębie Malawa gm. Krasne, działki nr: 1219 o pow. 0,25 ha, 1126/5 o pow.
0,10 ha w obrębie Krasne gm. Krasne z przeznaczeniem pod drogi gminne oraz działkę nr
2087/2 o pow. 0,06 ha w obrębie Malawa gm. Krasne pod gminną pętlę autobusową. Tym
samym aktem notarialnym Gmina Krasne nieodpłatnie nabyła działki nr: 1843/2 o pow.
0,0763ha, 1895/5 o pow. 0,0033 ha oraz 1884/2 o pow. 0,0040 ha położone w obrębie Malawa
gm. Krasne pod urządzenie drogi gminnej.
Aktem notarialnym nr Rep. A 6518/2015 z dnia 29.12.2015 r. zrealizowana została
sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1391 o pow. 0,23 ha położona
w obrębie Palikówka - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne nr IX/69/2015 z dnia
17.06.2015r.
W dniu 17 października 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony
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na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm.
Krasne oznaczonych w/g ewidencji gruntów numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5,
2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/ 1, o łącznej pow. 1,2321 ha, które zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania położone są w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7532.1.44.2016 z dnia
08.04.2016 r. Gmina Krasne nabyła rowy odwadniające oznaczona jako działki ewid. nr: 933/2
o pow. 0,0134 ha i 533/8 o pow. 0,3511 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże.
Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XXIV/190/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy
Krasne, zostały przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów działki ewid. nr: 38 o pow.
0,0470 ha, 533/8 o pow. 0,3511 ha, 919/3 o pow. 0,0169 ha, 919/4 o pow. 0,0131 ha, 933/2
o pow. 0,0134 ha położone w obrębie Rzeszów-Załęże.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 16.03.2016 r.
w 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne aktem notarialnym nr Rep. A 6815/2016 z dnia 26 października 2016 r. Gmina
Krasne nabyła nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr 1692/2 o pow. 0,16 ha i 1708
o pow. 0,13 ha położonej w miejscowości Krasne, z przeznaczeniem pod studnie głębinowe
S-7 i S-8 dla ujęcia wody w Krasnem.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.58.2016
z dnia 08.12.2016 r. Gmina Krasne nabyła działki ewid. nr 606/2 o pow. 0,06 ha i 607 o pow.
0,10 ha położone w obrębie Strażów, gm. Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 844/2017 z dnia 17.02.2017 r. na podstawie uchwały Rady
Gminy Krasne nr XXXI/246/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne, Gmina Krasne nabyła działkę
ewid. nr 3086/2 położoną w miejscowości Malawa, gm. Krasne.
W 2017 r. po sporządzeniu wykazu nieruchomości wstrzymana została procedura
sprzedaży bezprzetargowej działki ewid. nr 435/10 o pow. 0,0436 ha położonej w obrębie
Strażów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka ewid. nr 432/1 położona w Strażowie – sprzedaż na podstawie uchwały
Rady Gminy Krasne nr XXX/232/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne, a także procedura
sprzedaży bezprzetargowej działki ewid. nr 435/11 o pow. 0,0606 ha położonej
w obrębie Strażów w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działka ewid. nr 431/1 położona w Strażowie – sprzedaż na podstawie uchwały
Rady Gminy Krasne nr XXX/233/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
(powodem wstrzymania sprzedaży było wycofanie się wnioskodawców).
Na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 2325/2017 z dnia 16.05.2017 r. i w związku
z uchwałą Rady Gminy Krasne nr XXXIV/265/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów Gmina Krasne
nieodpłatnie nabyła na własność działkę ewid. nr 601/1 o pow. 0,0060 ha położoną
w miejscowości Strażów, gm. Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 5393/2017 z dnia 14.07.2017 r. zrealizowana została
Uchwała nr XXXIV/266/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy
Krasne tj. nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże oznaczonej jako działka
ewid. nr 815/1 o pow. 0,0814 ha oraz Uchwała nr LI/26/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24
stycznia 2006 r. w sprawie nabycia mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasto Rzeszów od
Gminy Krasne nieruchomości położonej w obrębie 220 Rzeszów-Załęże oznaczonej jako
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działka ewid. nr 662/2 o pow. 0,0195 ha.
W 2017 r. został przeprowadzony przetarg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne
nr XXVII/214/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy
Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2771 o pow. 0,34 ha. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Na podstawie uchwały nr XXVII/215/2016 z dnia 28 września 2016 r. został
przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2230/2
o pow. 0,16 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Po sporządzeniu wykazu gruntów wstrzymana została procedura sprzedaży w drodze
przetargu ograniczonego działki ewid. nr 3672 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie Malawa
gm. Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne – sprzedaż na podstawie Uchwały Rady
Gminy Krasne nr XXVII/217/2017 z dnia 28 września 2016 r. (powodem wstrzymania
sprzedaży jest wniosek o zwrot ww. nieruchomości złożony w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie).
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.27.2017 z dnia 28.07.2017 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1029 o pow. 1,46 ha położoną w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.9.2017
z dnia 01.08.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid.nr 2746 o pow. 0,66 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7510.9.2017
z dnia 01.08.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 2728 o pow. 0,13 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A 2941/2017 z dnia 08.06.2017 r. uchwałę Rady Gminy
Krasne nr XXVII/216/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu
ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność
Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 2785/4 o pow. 0,02 ha.
Aktem notarialnym nr Rep. A 4247/2017 z dnia 09.08.2017 r. zrealizowano uchwałę
Rady Gminy Krasne nr XXVI/203/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka
ewid. nr 1237/101 o pow. 0,0048 ha położona w obrębie Krasne w celu poprawienia warunków
zagospodarowania warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako
działki ewid. nr 1237/81 i 1237/78 położone w obrębie Krasne.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.4.2017 z dnia 09.08.2017 r. Gmina
Krasne nabyła działki ewid. nr: 895/33, 910/1, 897/3, 898/6, 907/1, 897/3, 898/6, 907/1, 903/3,
895/29, 908/5, 899/1, 916/3, 826/1, 883/3, 838/1, 837/1, 893/1, 884/5, 830/14, 830/12, 827/1,
797/6, 797/8, 797/10, 797/12, 795/1, 791/5, 791/9, 789/3, 886/1, 796/1, 829/6, 829/10, 829/8,
839/3, 791/7, 900/1, 839/5, 830/16, 790/1, 830/18, 1142/1, 1141/1, 895/31, 895/35, 898/4,
896/1, 903/5, 904/12, 897/5, 902/3, 901/1 położone w miejscowości Krasne
z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi Krasne-Mała Kolonia w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-II.7532.1.105.2017 z dnia
11.10.2017 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1349/2 o pow. 0,16 ha położoną
w obrębie Palikówka gm. Krasne.
W 2017 r został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie Krasne gm. Krasne oznaczonych wg ewidencji gruntów
numerami: 2177/13, 2179/3, 2182/3, 2182/5, 2183/1, 2183/3, 2184/1, 2185/1, 2186/1,
o łącznej pow. 1,2321 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania położone są
w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości
zakończył się wynikiem pozytywnym – nabywcą nieruchomości została Spółka Tarmax sp.
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z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
Zrealizowano uchwałę nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2018r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa oznaczonej jako działka
ewid. nr 797/3 o pow. 0,0450 ha na własność Gminy Krasne.
Aktem notarialnym nr Rep. A. 3011/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zrealizowano
Uchwałę nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa oznaczonej jako działka
ewid. nr 797/3 o pow. 0,0450 ha na własność Gminy Krasne.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.1.2018 z dnia 02.03.2018 r.
z dnia 02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1520 o pow. 0,21 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.26.2018
z dnia 02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 2321 o pow. 0,49 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.26.2018 z dnia
02.03.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 508/9 o pow. 0,0040 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Słocina.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018 z dnia 14.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr
910 o pow. 0,290 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 923 o pow. 0,0388 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018 z dnia 14.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 945 o pow. 0,0479 ha położoną w obrębie RzeszówZałęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.66.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 946 o pow. 0,0136 ha położoną
w obrębie Rzeszów-Załęże.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.74.2018 z dnia 10.05.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 508/9 o pow. 0,0040 ha położoną w obrębie RzeszówZałęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.63.2018
z dnia 14.05.2018 r. Gmina Krasne nabyła udział w wysokości 120/128 część w działce ewid.
nr 855 o pow. 0,0347 ha położonej w obrębie Rzeszów-Załęże.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.73.2018
z dnia 04.06.2018 r Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 555 o pow. 0,15 ha położoną
w miejscowości Krasne.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.113.2018 z dnia 09.07.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1835/1 o pow. 0,05 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.112.2018
z dnia 18.07.2018 r. Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1206/8 o pow. 0,03 ha położoną
w miejscowości Palikówka.
Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sygn. akt I Ns 203/15
z dnia 05.07.2017 r. w wyniku zasiedzenia osoby fizyczne nabyły działki gminne oznaczone
numerem ewid. 3666/1 o pow. 0,0077 ha i 3667/1 o pow. 0,0012 ha położone w miejscowości
Malawa.
Aktem notarialnym nr A nr 6379/2018 z dnia 14.09.2018 r. Gmina Krasne nabyła na
własność działkę ewid. nr 1674/5 o pow. 0,0027 ha położoną w miejscowości Malawa.
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Decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-II.7532.1.143.2018 z dnia 17.09.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działki ewid. nr 527/5 o pow. 0,0027 ha, nr 527/6
o pow. 0,0038 ha, 527/8 o pow. 0,0035 ha, 527/10 o pow. 0,0006 ha, 527/12 o pow. 0,0041 ha,
527/14 o pow. 0,0073 ha położone w obrębie Rzeszów-Słocina.
Na podstawie decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: GN.I.6821.2.4.2018
z dnia 21.09.2018 r. osobie fizycznej zwrócono działkę gminną oznaczoną jako działka ewid.
nr 3672/2 o pow. 0,0048 ha położona w miejscowości Malawa.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt I Ns 366/17 z dnia
28 września 2017 r. oraz Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Sygn. akt V Ca 118/18
z dnia 25 września 2018 r. w wyniku zasiedzenia osoby fizyczne nabyły działki gminne
położone w miejscowości Strażów oznaczone numerami ewidencyjnymi:
435/8
o pow. 0,0457 ha, 435/9 o pow. 0,0486 ha, 435/10 o pow. 0,0436 ha, 435/11 o pow. 0,0603
ha.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.63.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1889 o pow. 0,03 ha położoną
w miejscowości Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.64.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1835/2 o pow. 0,04 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.62.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1872/1 o pow. 0,0426 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.6821.1.61.2018 z dnia 14.11.2018 r
Gmina Krasne nabyła działkę ewid. nr 1841/1 o pow. 0,0080 ha położoną w miejscowości
Malawa.
Decyzją Starosty Rzeszowskiego znak: GN-I.683.3.26.2018 z dnia 22.11.2018 r. Gmina
Krasne nabyła działki ewid. nr 921/1 o pow. 0,16 ha i 921/3 o pow. 0,0603 ha położone
w miejscowości Strażów.
W 2019 r. Gmina Krasne pozyskała nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 maja 1990r. ”Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32, poz.191 z późn.zm.) prawo własności
następujących działek: 3671 o pow. 0,01 ha w obrębie Malawie, 1329 o pow. 0,14 ha
w obrębie Malawa, 1348/3 o pow. 0,2576 ha w obrębie Malawa gm. Krasne, dz.nr 3676/20
o pow. 0,11 ha w miejscowości Malawa gm. Krasne, dz. nr 2362/1 o pow. 0,02 ha w obrębie
Krasne gm. Krasne, dz. nr 2616/1 o pow. 0,15 ha w miejscowości Krasne gm. Krasne.
W toku regulacji prawnej dz.nr 2452 o pow. 0,64 ha w obrębie Krasne gm. Krasne,
dz. nr 284/1 o pow.0,28 ha w Malawie gm. Krasne (założenie księgi wieczystej na rzecz Skarbu
Państwa) wobec zamiaru Gminy Krasne dot. nieodpłatnego przejęcia w/w działek w trybie
przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. ”Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32
poz. 191 z późn. zm.).
W trybie przepisów ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krasne nr II/18/20214 Rady Gminy
Krasne z dnia 04.12.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości
Malawa oraz zgodnie z aktem notarialnym nr Rep. A.6379/2018 z dnia 14.09.2018 r. Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie przekazał Gminie Krasne nieruchomość oznaczoną
jako dz. ewid. nr 1674/5 o pow. 0,0027 ha w Malawie, pod drogę gminną nr 108568R Malawa
–Zagóra.
Została zrealizowana Uchwała Rady Gminy Krasne nr XLVII/372/2018 z dnia
16.02.2018 r. dotycząca nabycia przez Gminę Krasne dz.nr 797/3 o pow. 0,0450 ha w Malawie
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gm. Krasne, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. W tym celu została zawarta
umowa sprzedaży nr Rep. A.3011/2018 z dnia 19.04.2019 r.
Zrealizowana została Uchwała Rady Gminy Krasne nr IX/72/2019 z dnia
29.04.2019 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 2138
w miejscowości Krasne. Zgodnie z powyższą uchwałą oraz na podstawie aktu notarialnego
nr Rep. A 7645/2019 z dnia 12.12.2019 r. Gmina Krasne nabyła odpłatnie udział w wysokości
1/1600 w w/w działce od Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na podstawie Uchwały nr IX/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie nabycia
nieodpłatnego udziałów w działce nr 2138 położonej w miejscowości Krasne zostały nabyte
w drodze następujących aktów notarialnych udziały w wysokości:
1/1800, 1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1524/2020 z dnia 18.02.2020 r.
1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1924/2020 z dnia 04.03.2020 r.
1/100, 1/800 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7682/2019 z dnia 13.12.2019 r.
1/100 na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7556/2019 z dnia 11.12.2019 r.
2/100, 2/100, 1/100, 1/100, 19/100, 1/200, 1/3200, 3/3200 na podstawie aktu notarialnego
nr Rep. A 7621/2019 z dnia 12.12.2019 r.
W toku załatwienia nabycie udziału w wysokości 70/100 w opisanej wyżej działce
(na etapie oczekiwania na pełnomocnictwo od właściciela który przebywa za granicą).
W wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Krasne nr LV/431/2018 z dnia
24.08.2018 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej oraz aktu notarialnego nr Rep.A 921/2019
z dnia 19.02.2019 r. działka nr 1206/12 o pow. 0,0068 ha w obrębie Palikówka gm. Krasne
została sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako dz.nr 1191, 1190 w miejscowości Palikówka gm. Krasne.
W wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Krasne nr LVIII/442/2018 z dnia
08.10.2018r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej oraz aktu notarialnego nr Rep.A.511/2019
z dnia 28.01.2019 r., działka nr 211/2 o pow. 0,0192 ha w obrębie Malawa gm. Krasne została
sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
dz.nr 210/1 w miejscowości Malawa gm. Krasne.
W wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Krasne nr II/19/2018 z dnia
28.11.2018r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej oraz aktu notarialnego nr Rep.A.27372019
z dnia 20.05.2019 r. działka nr 1237/104 o pow.0,0248 ha w obrębie Krasne gm. Krasne została
sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
dz.nr 1237/62 w miejscowości Krasne gm. Krasne.
W 2020 r. zrealizowana została Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Krasne z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krasne
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako działka
ewid. nr 358/3 o pow. 0,3804 ha w obrębie Strażów wraz z prawem własności położonej na niej
budowli na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych Gminy w dziedzinie transportu oraz uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Krasne
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego tj. służebności gruntowej. W tym celu została zawarta umowa notarialna nr Rep.
A 3626/2020 z dnia 22.04.2020 r.
W wyniku realizacji Uchwały nr XXV/192/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne oraz
aktu notarialnego nr Rep. A 3789/2020 z dnia 09.07.2020 r. Gmina Krasne nieodpłatnie nabyła
od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Malawie nieruchomości położone
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w obrębie Malawa gm. Krasne oznaczone wg ewidencji gruntów jako działki nr: 1671/1 o pow.
0,2792 ha, 1705/54 o pow. 0,0023 ha, 1666/1 o pow. 0,0101 ha, 1676/60 o pow. 0,0081 ha.
Decyzją znak: AB.6740.15.1.2020 z dnia 24.07.2020 r. dotyczącą zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa publicznej drogi gminnej od km 0+000,00 do
km 0+307,59 do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Budowa drogi na terenie
miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże” Gmina Krasne nabyła następujące
nieruchomości położone w miejscowości Krasne: 485/3 o pow. 0,0016 ha, 580/3 o pow.
0,3374ha, 579/5 o pow. 0,0064 ha, 484/1 o pow. 0,2043 ha.
W wyniku realizacji Uchwały nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
29.04.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia
komunalnego Gminy Krasne oraz aktu notarialnego nr Rep. A 5333/2020 z dnia 20.08.2020 r.
działki ewid. nr: 533/1 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie 220 Rzeszów-Załęże, 533/10
o pow. 0,3011 ha położona w obrębie 220 Rzeszów-Załęże, 527/5 o pow. 0,0027 ha położona
w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/6 o pow. 0,0038 ha położona w obrębie 221 RzeszówSłocina, 527/8 o pow. 0,0035 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina,
527/10 o pow. 0,0006 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/12 o pow. 0,0041 ha
położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina, 527/14 o pow. 0,0073 ha położona w obrębie
Rzeszów-Słocina, udział wynoszący 1/3 części we współwłasności gruntowej oznaczonej jako
działka ewid. nr 1877 o pow. 0,3692 ha położona w obrębie 221 Rzeszów-Słocina zostały
nieodpłatnie przekazane na majątek Gminy Miasto Rzeszów.
W dniu 01.10.2020 r. na podstawie Uchwały nr IX/75/2019 Rady Gminy Krasne z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr
2091/79 o pow. 0,0134 ha położona w miejscowości Krasne, stanowiąca własność Gminy
Krasne w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, został przeprowadzony pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości. Przetarg zakończył się
wynikiem pozytywnym. W tym celu została zawarta umowa sprzedaży nr Rep. A 5476/2020
z dnia 02.12.2020 r.
Zrealizowana została uchwała nr XX/151/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej jako
działka ewid. nr 685/1 o pow. 0,0131 ha położona w obrębie Krasne stanowiąca własność
Gminy Krasne za działkę ewid. nr 684/2 o pow. 0,0093 ha położoną w obrębie Krasne.
Zgodnie z powyższą uchwałą oraz na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 5662/2020 z dnia
15.10.2020 r. dokonano zamiany powyższych nieruchomości.
Na podstawie Uchwały nr IX/71/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie nabycia
nieodpłatnego udziałów w działce nr 2138 położonej w miejscowości Krasne aktem
notarialnym Rep. A 5655/2020 z dnia 15.10.2020 r. zostały nabyte udziały w wysokości 70/100
w opisanej wyżej działce.
W dniu 22.10.2020 r. na podstawie Uchwały nr XXII/165/2020 Rady Gminy Krasne
z dnia 27.02.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 997/3
o pow. 0,0307 ha położonej w obrębie Krasne, stanowiącej własność Gminy Krasne w drodze
przetargu ustnego ograniczonego i Uchwały nr XXII/166/2020 Rady Gminy Krasne z dnia
27.02.2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne oznaczonej jako
działka ewid. nr 998/16 o pow. 0,0282 ha, stanowiącej własność Gminy Krasne w drodze
przetargu ustnego ograniczonego, zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż powyższych
nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym. W tym celu została zawarta
umowa sprzedaży Rep. A. 4460/2020 z dnia 03.12.2020 r.
Decyzją znak: AB.6740.15.6.2020 z dnia 02.12.2020 r. dotyczącą zezwolenia
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na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108568 Malawa Zagóra
w miejscowości Malawa od km 0+000 do km 0+551,23 wraz z przebudową, budową niezbędnej
infrastruktury technicznej, rozbiórką budynków, budowlami i urządzeniami budowlanymi
w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa –
etap I” Gmina Krasne nabyła następujące nieruchomości położone w miejscowości Malawa:
1252/1 o pow. 0,0158 ha, 1253/1 o pow. 0,0029 ha, 1254/1 o pow. 0,0055 ha, 1662/1 o pow.
0,0170 ha, 1665/2 o pow. 0,0245 ha, 1668/1 o pow. 0,0964 ha, 1669/1 o pow. 0,0267 ha, 1672/1
o pow. 0,0001 ha, 1673/1 o pow. 0,0086 ha, 1674/6 o pow. 0,0109 ha, 1675/1 o pow. 0,0338 ha,
1676/36 o pow. 0,0138 ha, 1676/38 o pow. 0,0070 ha, 1676/40 o pow. 0,0005 ha, 1676/42
o pow. 0,0168 ha, 1676/44 o pow. 0,0129 ha, 1676/46 o pow. 0,0125 ha, 1676/48 o pow.
0,0112ha, 1676/50 o pow. 0,0069 ha, 1676/52 o pow. 0,0061 ha, 1676/54 o pow. 0,0092 ha,
1676/56 o pow. 0,0034 ha, 1676/58 o pow. 0,0022 ha, 1706/5 o pow. 0,0044 ha, 1706/7 o pow.
0,0346 ha.
Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie sygn. akt: I Ns
269/20 Gmina Krasne nabyła w drodze zasiedzenia działkę ewid. nr 520/2
pow. 0,54 ha położoną w miejscowości Strażów.
Na etapie realizacji znajdują się:
 Uchwała Rady Gminy Krasne nr XXII/164/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego
Gminy Krasne (udział w wysokości 120/128 w działce nr 855/2 o pow. 0,0314 ha
w obrębie Rzeszów-Załęże)
 Uchwała nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 29.04.2020 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego
Gminy Krasne (udział w wysokości 120/128 w działce nr 946/2 o pow. 0,0096 ha
w obrębie Rzeszów-Załęże)
 Uchwała nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka na własność Gminy
Krasne oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 1448/1 o pow. 0,0106
ha, 1449/1 o pow. 0,0131 ha położone w miejscowości Palikówka gm. Krasne, w celu
regulacji granic między nieruchomościami sąsiadującymi (drogą wewnętrzną
stanowiącą własność Gminy Krasne oznaczoną jako dz. nr 1442)
 Uchwała nr XXVI/197/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka na własność Gminy
Krasne oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 1446 o pow. 0,02 ha położonej
w miejscowości Palikówka gm. Krasne, w celu regulacji granic między
nieruchomościami sąsiadującymi (drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy
Krasne oznaczoną jako dz. nr 1442)
 Uchwała nr XXX/235/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Palikówka stanowiącej
własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 759/9 o pow. 0,0380 ha
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
działka ewid. nr 761 położona w obrębie Palikówka
 Uchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej
własność Gminy Krasne oznaczonej jako działka ewid. nr 1237/103 o pow. 0,0080 ha
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na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako
działki ewid nr. 1237/74, 1237/75, 1237/76 położone w miejscowości Krasne.
Uchwała nr XXXV/267/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości
Malawa na własność Gminy Krasne nieodpłatne nabycie na własność Gminy Krasne
nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr: 1757/3 o pow. 0,0013 ha, objęta KW
RZ1Z/00014191/2, 1834/4 o pow. 0,0021 ha, objęta KW RZ1Z/00100497/7, 1834/6
o pow. 0,0172 ha, objęta KW RZ1Z/00100498/4, 2119/3 o pow. 0,0004 ha, objęta KW
RZ1Z/00119602/3,2144/3 o pow. 0,0047 ha, objęta KW RZ1Z/00162060/7, 3241/1
o pow. 0,0023 ha, objęta KW RZ1Z/00105847/1 położonych w miejscowości Malawa
z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi publicznej nr 108569R w miejscowości
Malawa na odc. od km 0+263,96 do km 0+350,00 (ETAP I), na odc. 0+500,00 do km
0+725,84 (ETAP II), na odc. od km 1+400,00 do km 1+722,19 (ETAP III)
Uchwała nr XXVI/195/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie
nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność
Gminy Krasne w wysokości 1/1600 w nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów
jako działka nr 2138 o pow. 0,28 ha. W chwili obecnej Gmina Krasne oczekuje na
dokumenty od Nowego Horyzontu dotyczące wykreślenia hipotek
Uchwała nr XXXI/244/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łańcut
nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie Malawa
gm. Krasne oznaczonych jako działka ewid. nr 3473 o pow. 0,15 ha, 3454/2 o pow.
0,12ha z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej Kraczkowa - Działy Zachodnie
(109851 R)
Nieodpłatne nabycie na własność Gminy Krasne działek położonych w miejscowości
Palikówka pod utworzenie ciągu pieszo-jezdnego (przy Szkole Podstawowej
w Palikówce), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr: 847/1, 851/1,
852/1, 853/1, 854/1, 845/1, 844/1, 843/1, 855/5, 842/1, 855/3, 840/1, 856/1, 839/3,
857/1, 858/1, 859/9, 859/7, 859/5, 860/1, 861/9, 861/7, 863/1
Nieodpłatne pozyskanie nieruchomości pod poszerzenie drogi oznaczonej jako działka
ewid. nr 948, 928 położone w miejscowości Palikówka
Uchwała nr XXXVII/271/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 30 marca 2021r. w sprawie
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej
w miejscowości Malawa. Gmina Krasne zobowiązuje się obciążyć odpłatnie
służebnością przejazdu i przechodu pasem gruntu oznaczonym w załączniku
graficznym do Uchwały literami A-B-C-D o szerokości 6 m przez działkę ewid. nr
1229/5 położoną w obrębie Malawa, stanowiącą własność Gminy Krasne oraz pasem
gruntu oznaczonym w załączniku graficznym do Uchwały literami C-D-E-F
o szerokości 6 m przez działkę ewid. nr 1287/3 położoną w obrębie Malawa, stanowiącą
własność Gminy Krasne, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 1284
położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
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7. ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KRASNE

Sołectwo

Nr ewid. działki

Pow. użytk. budynku
w m2

1

2

3

Wartość w zł
na dzień
31.12.2020 r.
4

Użytkownik
5

KRASNE
REMIZA OSP
W KRASNEM

Ochotnicza Straż Pożarna Krasne
1378

AGRONOMÓWKA
2137/1
W KRASNEM
BUDYNEK
MUROWANY W
KRASNEM
1368/2
DZIENNY DOM
POMOCY
PUBLICZNY
ŻŁOBEK
1368/1
W KRASNEM
WIATA
PRZYSTANKOWA 639/3
TYP

207

67 792,29

Poczta Polska 81,70 m2 – umowa najmu na
okres do 30.06.2022 r.

110

140 742,42

3 mieszkania socjalne wynajęte

246,55

548 023,51

W trwałym zarządzie Dziennego Domu
Pomocy w Krasnem

1 835 766,33
83

(budynek Publicznego
Żłobka wraz z gruntem)

290

35 042,99
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W trwałym zarządzie Publicznego Żłobka
w Krasnem
W użytkowaniu ZUK w Krasnem oraz
UG Krasne

KOLBUSZOWA

ZESPÓŁ
SZKOLNOPRZEDSZKOLNY
W KRASNEM

BUDYNEK GOK
W KRASNEM

1170/2, 1170/3

4.603,86

parking, droga dojazdowa

1170/5
1170/4

PRZEDSZKOLE
W MIEJSCOWOŚCI 1174/61
KRASNE
KÓŁKO
ROLNICZE
639/3
W KRASNEM
BUDYNEK
URZĘDU GMINY

W trwałym zarządzie Zespołu Szkolno(budynek szkoły, budynek Przedszkolnego w Krasnem
gimnazjum wraz z
Centrala Telefoniczna TP S.A. 19,67 m2
gruntem, ogrodzenie,
umowa na czas nieokreślony
6 781 169,26

1353/2

263,40
630,14

2 896 118,56

Budynek murowany GOK wraz
z zaadaptowanym na potrzeby GOK
budynkiem jednopiętrowym, kotłownią
i instalacją CO.W użyczeniu Gminnego
Ośrodka Kultury w Krasnem od 28.09.2018 r.
do 28.09.2028 r.
I piętro starego budynku GOK 246,55 m2
Dzienny Dom Pomocy w Krasnem

965

5 386 078,24

W trwałym zarządzie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Krasnem

320

1 265 402,26

1052,50

2 536 122,34
(wartość udziału
8029/10525 cz.)
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693,25 m2 - wł. Gmina Krasne
40,85 m2- wł. Gmina Krasne
249,60 m2 – wł. EBS Krasne
68,80 m2- użyczenie ZUK

KOMPLEKS
REKREACYJNO
SPORTOWY
W KRASNEM
TRYBUNY NA
STADIONIE
W KRASNEM
SZALETY PRZY
STADIONE W
KRASNEM
WIATY
PRZYSTANKOWE

693/6

778,00

1 692 155,09

Dzierżawa przez
31.03.2021 r.

CWKS

Resovia

do

1 039 080,85

Dzierżawa przez
31.03.2021 r.

CWKS

Resovia

do

38 070,84

Dzierżawa przez
31.03.2021 r.

CWKS

Resovia

do

693/6

693/6

W użytkowaniu ZUK w Krasnem oraz UG
Krasne – sołectwo Krasne – 10 szt.
RAZEM – BUDYNKI W KRASNEM 24 385 449,90 zł
123 884,92

Tabela 1 Zestawienie budynków stanowiących własność GMINY KRASNE wieś Krasne
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MALAWA
1
DOM
LUDOWY
W MALAWIE

2

4

5

105

634 744,73

1230/1

350

Umowa użyczenia dla
290 909,59 LKS „Strumyk” Malawa do 01.06.2022 r.

REMIZA OSP
W MALAWIE

1258/1

264

81 579,06 Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie

KLUB ROLNIKA
W MALAWIE

1039/2

63

75 141,46 Umowa najmu do 30.09.2021 r.

SZATNIA LZS
W MALAWIE

TRYBUNY NA
STADIONIE W
MALAWIE

OŚRODEK
ZDROWIA
w tym świetlica
środowiskowa
W MALAWIE

1253

3

Umowa użyczenia dla
LKS „Strumyk „ Malawa” do 01.06.2022 r.

1230/1

112 929,28

1039/2

Użyczenie dla ZOZ nr 1 (parter bez części
aptecznej) do 30.09.2025 r.
29,50 m2 Apteka - umowa najmu do
30.09.2021r.
578 153,69 Świetlica
środowiskowa
254,30
m²
w użyczeniu GOKiB na czas nieokreślony
12,40 m² Zakład Fryzjerski umowa najmu dla P. Renaty Baran do
28.12.2023 r.

600

63

10 738 702,96
ZESPÓŁ
SZKÓŁ
W MALAWIE
1037/6

(budynki:
1000

szkoły,

przedszkola i budowle wraz
gruntem, boisko asfaltowe i
drogi dojazdowe)

DOM
NAUCZYCIELA
W MALAWIE

1037/7

72

WIATY
PRZYSTANKOWE

W trwałym zarządzie Zespołu Szkół
w Malawie
Centrala Telefoniczna 15,4 m2 - umowa
na czas nieokreślony

30 351,00

W trwałym zarządzie Zespołu Szkół
w Malawie

86 215,91

W użytkowaniu ZUK w Krasnem oraz UG
Krasne – sołectwo Malawa – 5 szt.

RAZEM - BUDYNKI W MALAWIE 12 628 727,68 zł
Tabela 2 Zestawienie budynków stanowiących własność GMINY KRASNE – wieś Malawa
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STRAŻÓW
1

2

DOM LUDOWY/
OCHOTNICZA
547/1
STRAŻ POŻARNA
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W STRAŻOWIE

3

4

250

253 573,25

8 983 671,95
501/1, 501/2

576

(budynek szkoły, przedszkola

5
186,94 m2 - użyczenie dla OSP
w Strażowie do 03.11.2021 r.
41 m2- użyczenie dla GOKiB
na czas nieokreślony
W trwałym zarządzie Zespołu
Szkół w Strażowie

z ogrodzeniem i gruntem)

SZATNIA LZS
519, 520/2
178 567,39
W STRAŻOWIE
WIATA
PRZYSTANKOWA
36 098,82
STRAŻÓW II 19
RAZEM – BUDYNKI W STRAŻOWIE 9 451 911,41 zł

Użyczenie dla LKS „Rzemieślnik”
w Strażowie do 30.06.2030 r.

Tabela 3 Zestawienie budynków stanowiących własność GMINY KRASNE – wieś Strażów
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1

PALIKÓWKA
3

2

REMIZA
OSP
W PALIKÓWCE

837

4

1100

1 497 307,37

230

(budynek przedszkola,
bud.gosp. wraz
z gruntem)

123 270,54

GMINNE PRZEDSZKOLE
W PALIKÓWCE

777, 776

(budynki: szkolny
i gospodarczy wraz
z gruntem, boisko
sportowe, ogrodzenie)

1000

SZATNIA LZS
W PALIKÓWCE

489/7

TRYBUNY NA STADIONIE
SPORTOWYM
489/7
W PALIKÓWCE
WIATY PRZYSTANKOWE

W trwałym zarządzie Gminnego Przedszkola
w Palikówce

3 313 737,73

838
SZKOŁA PODSTAWOWA
W PALIKÓWCE

5
Ochotnicza Straż Pożarna
w Palikówce – 540,31 m²
w użyczeniu do 03.08.2021 r.
GOKiB – 126,58 m² w użyczeniu na czas
nieokreślony
Ośrodek Zdrowia - 140,35 m2
użyczenie do 31.12.2023 r.
35m2 –umowa najmu dla Spółdzielni
Telekomunikacyjnej ”Wist” w Łące do
30.06.2023 r.

W trwałym zarządzie
Szkoły Podstawowej w Palikówce

105 147,50

Użyczenie dla LKS
w Palikówce do 01.03.2022 r.

90 813,26

Użyczenie dla LKS
w Palikówce do 01.03.2022 r.

W użytkowaniu ZUK w Krasnem oraz UG
Krasne – sołectwo Palikówka – 3 szt.
RAZEM – BUDYNKI W PALIKÓWCE 5 198 531,57 zł
68 255,17

Tabela 4 Zestawienie budynków stanowiących własność GMINY KRASNE – wieś Palikówka
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RAZEM - BUDYNKI STANOWIĄCE
WŁASNOŚĆ GMINY KRASNE: 51 664 620,56 zł
BUDYNKI W KRASNEM

24 385 449,90 zł

BUDYNKI W MALAWIE
BUDYNKI W STRAŻOWIE
BUDYNKI W PALIKÓWCE

12 628 727,68 zł
9 451 911,41 zł
5 198 531,57 zł

Budynki stanowiące własność Gminy
Krasne wg wartości

5 198 531,57 zł

24 385 449,90 zł

9 451 911,41 zł
12 628 727,68 zł

Budynki w Krasnem
Budynki w Malawie
Budynki w Strażowie
Budynki w Palikówce
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8. ZESTAWIENIE BUDOWLI

L.p.

Opis techniczny budowli

Wartość wg ks.
inwent. na
31.12.2020 r.
w zł
3 468 309,55
9 777,96
69 176,68
34 793,40
32 363,77
37 537,12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wodociąg Krasne-Strażów-Palikówka
Kanalizacja – wodociąg Krasne
Studnia S-4 – wodociąg Krasne
Studnia S-4A – wodociąg Krasne
Zbiorniki wodociąg Krasne
Ujęcie wody – wodociąg Krasne

7.

Zbiornik wyrównawczy i pompownia 3 st. w Krasnem

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Studnia S-5, S-2A, S-1A i S-3A w Krasnem
Ogrodzenia – wodociąg Krasne
Hydrofornia wodociąg Krasne
Kanalizacja Krasne – Jawornik
Kanalizacja sanitarna Krasne – Północ
Oczyszczalnia ścieków Krasne
Kanalizacja sanitarna Krasne –Wilkowyja
Parking w Krasnem przy budynku UG Krasne

16.

Ogrodzenie stacji uzdatniania wody w Krasnem

36 914,81

17.

Chodniki Krasne

25 941,89

18.

Chodniki przy drodze krajowej w Krasnem

54 110,87

19.

Kanalizacja sanitarna Słocina – Roch

15 000,00

20.

Oświetlenie uliczne drogi Strażów –Krasne –Granica

69 594,07

21.
22.
23.
24.
25.

Oświetlenie uliczne przy drodze krajowej nr 4
w Krasnem
Kanalizacja deszczowa (Krasne )
Przepust drogowy w ciągu drogi gminnej (0133 km)
w Mal. Zag. Połud.
Droga gminna nr 021 Słocina –Matysówka
Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem
z płyt betonowych oraz siecią kanalizacyjną
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371 736,37
143 378,88
5 784,82
2 427 258,51
798 952,01
7 039 694,32
8 392 992,26
122 807,70
44 964,37

65 812,61
21 670,00
163 036,36
290 893,15
2 159,39

Droga gminna w Palikówce 571 m 2
Kanalizacja sanitarna Strażów i Palikówka
Hydrofornia – wodociąg Krasne – sieć wodociągowa w
miejscowości Krasne
Zbiornik p. poż. w Malawie
Ogrodzenie i piłkołap –boisko sportowe LZS Strumyk
Malawa

107 445,10
7 316 981,44

31.
32.
33.
34.

Renowacja boiska sportowego KS Korona w Załężu
Kanalizacja sanitarna Malawa
Oświetlenie uliczne-dr. gminnej w Malawie
Oświetlenie uliczne Strażów- Palikówka (na dr. gminnej)

95 379,62
6 304 335,30
25 675,87
45 765,05

35.

Oświetlenie uliczne drogi gminnej Krasne- Zagumnie III

104 378,13

26.
27.
28.
29.
30.

36.
37.

Przebudowa układu komunikacyjnego na dr. gminnych
w miejscowości Malawa
Opomiarowanie ścieków - kanalizacji sanitarnej wsi
Słocina

44 729,50
5 807,61
64 313,40

556 410,74
126 840,01

38.

Przebudowa drogi gminnej Nr 008557 Palikówka-Łąka

1 042 438,01

39.
40.
41.
42.
Sieć
44.

Ogrodzenie placu obok apteki w Krasnem
Kanalizacja sanit. Krasne-Południe
Kanalizacja deszczowa-Krasne (Wontok)
Wodociąg Malawa-Kolonia
Wodociąg w Malawie
Parking w Krasnem k. kościoła

37 929,82
1 039 448,22
129 090,14
13 530,31
6 821 614,36
172 925,83

45.

Ogrodzenie działki mienia gminnego w Krasnem

16 641,22

46.

Ogrodzenie zespołu boisk sportowych w Palikówce

75 831,96

47.
48.
49.
50.
51.

Plac zabaw k. Apteki w Krasnem
Plac manewrowy przy stadionie w Malawie
Plac zabaw w Palikówce
Plac zabaw w Malawie /przy przedszkolu/
Plac zabaw i rekreacji w Krasnem
Nawierzchnia komunikacyjna z kostki brukowej
(kompleks rekr.- sport. w Krasnem)

52.

98 833,25
132 119,13
179 171,15
44 810,50
499 476,09
59 951,00

53.

Kompleks boisk sportowych (ORLIK 2012) w Krasnem

54.

Odbudowa drogi gminnej nr 008568 R Malawa – Zagóra

55.
56.
57.

Przepust na potoku Młynówka w Krasnem
Droga gminna Krasne-Wólka
Rów M-5 w Malawie

194 088,12
3 372 737,44
564 152,41

58.

Kompleks boisk sportowych (ORLIK 2012) w Palikówce

1 031 092,69
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1 059 754,60
99 771,23

59.
60.
61.

Pętla autobusowa Malawa Góra
Droga gminna Malawa Zagumnie Nr 008566R
(odbudowa)
Odbudowa drogi gminnej Krasne Zagumnie I nr 008563

63.

Zespół Sportowo-Rekreacyjny wraz z przebudową drogi
wewnętrznej w Strażowie
Plac Zabaw w Malawie (koło stadionu)

64.

Sieć wodociągowa awaryjnego zasilania k. Auchan

65.
66.

Boisko sportowe w Palikówce
Kanalizacja sanitarna Krasne

67.

Kanalizacja sanitarna Strażów i Palikówka (Strażów)

62.

69.
70.
71.
72.
73.

Zagospodarowanie terenu koło apteki w Krasnem

74.
75.
76.

308 203,67
416 286,08
520 238,37
97 323,80
54 618,00
115 889,19
554 567,63

Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1394R Krasne –
Kolonia-Strażów
Plac zabaw w Strażowie
Ogrodzenie boiska sportowego w Strażowie
Jednostki dostępowe – Resman
Stacje bazowe WIMAX - Resman

68.

69 685,60

Droga gminna na działce o nr 1237/86 Podkowa w
Krasnem
Droga gminna Strażów-Olszyny
Droga gminna w Krasnem nr 008562R w km 0+0000+800

34 700,00
387 360,83
401 184,61
59 794,31
438 581,84
719 650,00
42 230,00
126 609,29
185 063,96
442 545,15

77.

Droga gminna na działce o nr 2568 w Krasnem

82 322,36

78.

Droga gminna na działce o nr 2595 w Krasnem

126 811,29

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Droga gminna na działce 2163/1 w Krasnem –
Agronomówka w Krasnem
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
Garaż typu blaszak na samochód Lublin w Strażowie
Drogi i place – wodociąg Krasne
Oświetlenie na stadionie sportowym w Krasnem
Przepust koło Domu Strażaka w Malawie
Ogrodzenie placu zabaw w Strażowie
Siłownia Krasne
Siłownia Malawa
Siłownia Palikówka
Siłownia Strażów
Boisko do siatki plażowej w Strażowie
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28 314,68
155 397,07
9 975,56
8 892,90
8 061,21
48 174,45
13 530,01
43 837,02
60 440,08
34 021,61
48 835,70
7 441,50

91.
92.
93.

Garaż typu blaszak DS. Palikówka
Garaż typu blaszak OSP Malawa
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Malawie

13 036,24
11 036,24
42 982,35

94.

Drogi dojazdowe do pól w miejscowości Palikówka na
działce nr 545/1 i 489/7

565 461,40

95.

Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci ofiar
pacyfikacji wsi Palikówka

27 431,84

96.

Parking w Palikówce /koło OSP i Zespołu Szkół/

97.
98.
99.

Boisko sportowe w Strażowie
Ogrodzenie boiska sportowego w Krasnem
Sieć wodociągowa Malawa

100.

Droga gminna nr 108554R Palikówka Przycznia

101.
102.
103.
104.
105.

Droga gminna na działce 545 w Strażowie
Taras z altaną – Palikówka
Rowy gminne Palikówka na dz. 25/2
Rowy – Strażów
Droga gminna w Palikówce na działce 1126/5

106.

Droga gminna nr 108558R Strażów – Bażantarnia

2 028 987,28

107.

Droga Krasne - Mała Kolonia 108553R

3 424 017,08

108.

Droga gminna na działkach 1254/4 - Palikówka i 45/2,
46/3, 47/2, 48/6, 48/4 – Strażów

86 095,74

109.

Droga gminna na działkach 2394/1, 2422, 2419, 2636,
726, 447, 328 w Krasnem

272 882,52

110.

Droga gminna na działkach 1216/10, 1169 w Palikówce

111.

Drogi dojazdowe do pól w miejscowości Krasne na
działce nr 2684/2

141 321,22

112.

Droga gminna na działkach 1705/47, 692 w Malawie

283 836,16

113.

Zagospodarowanie placu na działce nr 1230/1 w Malawie

20 415,22

114.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych na działce nr 2669
obręb Krasne

68 548,43

115.

Droga Malawa-Luksemburg

116.

Droga gminna na działkach 1705/1 i 1676/10 w Malawie

22 386,00

117.

Droga z asfaltobetonu bez krawężników o pow. 1460 m²
w Strażowie (wiecz. uż. gruntu)

211 818,91

168 598,73
53 865,83
28 035,99
10 390,00
2 967 694,98
51 775,35
31 475,09
12 054,00
28 744,00
17 396,05

87 271,89

100 800,00
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118.

Droga gminna od drogi pow. nr 1393R do granicy z
Krzemienicą w miejscowości Strażów

1 198 366,61

119.

Ścieżka rowerowa w śladzie drogi nr 108569R - Malawa

1 169 028.63

120.

Korty tenisowe - Malawa

121.

Altana na placu zabaw w Palikówce

122.

Wieża widokowa - Malawa

123.

Plac rekreacyjny w Malawie na dz. 3397/2

124.

Plac rekreacyjny w Malawie na dz. 1675

942 778,39

125.

Plac rekreacyjny w Malawie na dz. 1676/3, 1676/4

412 205,89

149 652,46
78 659,98
713 254,82

RAZEM BUDOWLE
Tabela 5 Zestawienie Budowli
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2 331 354,89

78 652 378,10

