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 Nowa Słupia, dn. 24.01.2019 r. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2044 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 

 

Lp Oznaczenie 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Powierzchnia użyczenia Nr Księgi 

Wieczystej 

Przeznaczenie nieruchomości, opis Cel użyczenia i okres 

obowiązywania 

umowy 

Wysokość opłat 

oraz termin 

wnoszenia opłat 

1 Przedmiotem użyczenia 

jest część budynku 

administracyjnego, który 

znajduje się na działce 

ewid. nr 1117/1 w obr. 

Nowa Słupia oraz 

pomieszczenia do 

wspólnego korzystania i 

grunt w udziale 

1759/2323. 

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Nowa Słupia 

Adres: 

ul. Staszica 18, 

26-006 Nowa Słupia  

 

Powierzchnia użytkowa 

części budynku objęta 

przedmiotem użyczenia 

wynosi 175,90 m
2
 – do 

wyłącznego korzystania 

oraz pomieszczenia 

wspólne. Powierzchnia całej 

działki wynosi 0,1192 ha 

KI1O/00024113/9 

 

Pomieszczenia przeznaczone do 

użyczenia położone są na 

nieruchomości, które nie jest objęta 

aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W 

rejestrze gruntów działki te wpisane są 

jako inne tereny zabudowane – Bi. 

Nieruchomość zabudowana jest 

budynkiem administracyjnym. Teren 

jest ogrodzony położony przy drodze 

wojewódzkiej o nawierzchni 

asfaltowej.  

Część nieruchomości 

zostanie oddana w 

użyczenie w trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej 

Słupi. 

Umowa zostanie 

zawarta na czas 

nieoznaczony 

Bezpłatnie 

2 Przedmiotem użyczenia 

jest część budynku 

administracyjnego, który 

znajduje się na działce 

ewid. nr 1096 w obr. 

Nowa Słupia oraz 

pomieszczenia do 

wspólnego korzystania i 

grunt w udziale 

728/1480. 

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Nowa Słupia 

Adres: 

ul. Świętokrzyska 18 

26-006 Nowa Słupia  

 

Powierzchnia użytkowa 

części budynku objęta 

przedmiotem użyczenia 

wynosi 72,80 m
2
 – do 

wyłącznego korzystania 

oraz pomieszczenia 

wspólne. Powierzchnia całej 

działki wynosi 0,1910 ha 

KI1O/00067343/3 

 

Pomieszczenia przeznaczone do 

użyczenia położone są na 

nieruchomości, które nie jest objęta 

aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W 

rejestrze gruntów działki te wpisane 

są, jako tereny rolne zabudowane i 

użytki rolne – Br-RIII b, RIV a, S-RIII 

b, S-RIV a. Nieruchomość 

zabudowana jest budynkiem 

administracyjnym oraz budynkiem 

gospodarczym. Teren położony jest 

przy drodze gminnej o nawierzchni 

asfaltowej. Pomieszczenia do 

wyłącznego korzystania usytuowane są 

na I piętrze budynku. 

Część nieruchomości 

zostanie oddana w 

użyczenie w trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz Zespołu Obsługi 

Szkół Gminy Nowa 

Słupia. 

Umowa zostanie 

zawarta na czas 

oznaczony do 3 lat. 

Bezpłatnie 
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3 Przedmiotem użyczenia 

budynek gospodarczy, 

który znajduje się na 

działce ewid. nr 1096 w 

obr. Nowa Słupia  

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Nowa Słupia 

Adres: 

ul. Świętokrzyska  

26-006 Nowa Słupia  

 

Powierzchnia użytkowa 

budynku wynosi 105 m
2 

KI1O/00067343/3 

 

Budynek przeznaczony do użyczenia 

położony jest na nieruchomości, które 

nie jest objęta aktualnie 

obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W 

rejestrze gruntów działki te wpisane 

są, jako tereny rolne zabudowane i 

użytki rolne – Br-RIII b, RIV a, S-RIII 

b, S-RIV a. Nieruchomość 

zabudowana jest budynkiem 

administracyjnym oraz budynkiem 

gospodarczym. Teren położony jest 

przy drodze gminnej o nawierzchni 

asfaltowej.  

Budynek zostanie 

oddana w użyczenie w 

trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej 

Słupi. 

Umowa zostanie 

zawarta na czas 

oznaczony do 3 lat. 

Bezpłatnie 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 28.01.2019 r. do 18.02.2019 r.  
 
Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej 

Słupi. 

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat kielecki. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

/-/Andrzej Gasior 


