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Nowa Słupia, dn. 05.02.2021 r. 
 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze 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. 1 Przedmiotem użyczenia 

jest gminna świetlica 

środowiskowa - część 

budynku remizy 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowej 

Słupi, który znajduje się 

na działce ewid. nr 

1423/1 w obr. Nowa 

Słupia oraz 

pomieszczenia do 

wspólnego korzystania. 

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Nowa Słupia 

Adres: 

ul. Kielecka 25A 

26-006 Nowa 

Słupia  

 

Powierzchnia użytkowa 

części budynku objętej 

przedmiotem użyczenia 

wynosi 269,91 m2 

(pomieszczenia na I 

piętrze oraz kotłownia) – 

do wyłącznego 

korzystania oraz 

pomieszczenia wspólne 

w udziale 26991/53011  

KI1O/00060559/1 

 

Przedmiot użyczenia położny jest na obszarze, który 

nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W rejestrze 

gruntów działka, na której znajduje się przedmiot 

użyczenia wpisana jest, jako inne tereny zabudowane 

– Bi, pastwiska trwałe - PsIV i grunty orne - RIIIb. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi, w 

którym mieści się również gminna świetlica 

środowiskowa. Przedmiotem użyczenia są 

pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze budynku 

oraz kotłownia położna na parterze. Teren jest w 

części ogrodzony położony przy drodze 

wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej – ul. 

Kielecka. Dojście do budynku jest wyłożone kostką 

betonową. Budynek posiada instalację elektryczną i 

telekomunikacyjną oraz podłączenie do wody i 

kanalizacji.  

Część budynku zostanie oddana w 

użyczenie gminnej instytucji 

kultury na realizację jej celów 

statutowych. 

Przewiduje się zawarcie umowy na 

czas nieoznaczony. 
 

Bezpłatnie 

2. 2 Przedmiotem użyczenia 

jest gminna świetlica 

środowiskowa - część 

budynku remizy 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starej Słupi, 

który znajduje się na 

działce ewid. nr 354 w 

obr. Stara Słupia oraz 

pomieszczenia do 

wspólnego korzystania. 

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Stara Słupia 

Adres: 

Stara Słupia 

25A 

26-006 Nowa 

Słupia  

 

Powierzchnia użytkowa 

części budynku objętej 

przedmiotem użyczenia 

wynosi 76,78 m2 (jedno 

pomieszczenie na 

parterze budynku) – do 

wyłącznego korzystania 

oraz pomieszczenia 

wspólne w udziale 

7678/46460 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego 

Znak: 

SPN.IV.7532.150.2

020 z dnia 

30.06.2020 r. 

Przedmiot użyczenia położny jest na obszarze, który 

nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W rejestrze 

gruntów działka, na której znajduje się przedmiot 

użyczenia wpisana jest, jako grunty rolne 

zabudowane – Br-RIIIb i grunty orne - RIIIb. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Słupi, w 

którym mieści się również gminna świetlica 

środowiskowa. Przedmiotem użyczenia jest 

pomieszczenie świetlicy zlokalizowane na parterze 

budynku. Teren jest w części ogrodzony położony 

przy drodze powiatowej nr. DP0635T o nawierzchni 

asfaltowej. Dojście do budynku jest wyłożone kostką 

betonową. Budynek posiada instalację elektryczną 

oraz podłączenie do wody i bezodpływowy zbiornik 

na ścieki sanitarne.  

Część budynku zostanie oddana w 

użyczenie gminnej instytucji 

kultury na realizację jej celów 

statutowych. 

Przewiduje się zawarcie umowy na 

czas nieoznaczony. 
 

Bezpłatnie 



Strona 2 z 2 

3. 5 Przedmiotem użyczenia 

jest gminna świetlica 

środowiskowa - część 

budynku remizy 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mirocicach, 

który znajduje się na 

działce nr ewid. 647 w 

obr. Mirocice. 

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Mirocice 

Adres: 

Mirocice 45B, 

26-006 Nowa 

Słupia 

 

Powierzchnia użytkowa 

części budynku objętej 

przedmiotem użyczenia 

wynosi 93,57 m2 –

(pomieszczenia na I 

piętrze) do wyłącznego 

korzystania oraz 

pomieszczenia wspólne 

w udziale 9357/23385. 

KI1O/00065837/9 

 

Przedmiot użyczenia położny jest na obszarze, który 

nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W rejestrze 

gruntów działka, na której znajduje się przedmiot 

użyczenia wpisana jest, jako grunty rolne 

zabudowane – Br-RIIIa. Nieruchomość zabudowana 

jest budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Mirocicach, w którym mieści się również gminna 

świetlica środowiskowa oraz Szkołą Podstawową w 

Mirocicach. Przedmiotem użyczenia są 

pomieszczenia położne na I piętrze budynku 

(poddaszu). Teren położony jest przy drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej. Budynek posiada instalację 

elektryczną i telekomunikacyjną oraz podłączenie do 

wody i kanalizacji. 

Część budynku zostanie oddana w 

użyczenie gminnej instytucji 

kultury na realizację jej celów 

statutowych. 

Przewiduje się zawarcie umowy na 

czas nieoznaczony. 
 

Bezpłatnie 

4. 6 Przedmiotem użyczenia 

jest budynek gminnej 

świetlicy środowiskowej 

w Baszowicach, który 

znajduje się na działce nr 

ewid. 319/4  w obr. 

Baszowice. 

Gmina: 

Nowa Słupia 

Obręb ewid.: 

Baszowice 

Adres: 

Baszowice 

26-006 Nowa 

Słupia 

 

Powierzchnia użytkowa 

budynku wynosi 49,85 

m2  

KI1O/00042335/3 

 

Przedmiot użyczenia położny jest na obszarze, który 

nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W rejestrze 

gruntów działka ta wpisana jest, jako inne tereny 

zabudowane – Bi, łąki trwałe – łiv, pastwiska trwałe 

– PsIV oraz grunty orne RIIIb. Nieruchomość 

zabudowana jest budynkiem Świetlicy 

środowiskowej – budynek jednokondygnacyjny 

składający się z 4 pomieszczeń. Teren położony jest 

przy drodze gminnej wewnętrznej o nawierzchni z 

płyt betonowych. Budynek posiada instalację 

elektryczną oraz podłączenie do wody i kanalizacji. 

Budynek zostanie oddany w 

użyczenie gminnej instytucji 

kultury na realizację jej celów 

statutowych. 

Przewiduje się zawarcie umowy na 

czas nieoznaczony. 
 

Bezpłatnie 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09.02.2021 r. do 02.03.2021 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. 

 

 


