
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.107.2019
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym położonych w Gminie Sitkówka-Nowiny, określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia.  Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3. Wykaz nieruchomości opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na okres 21 dni.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr WG.0050.107.2019

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 3 października 2019 r.

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiących własność Gminy 
Sitkówka-Nowiny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/12

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1010 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka-Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto 

107 626,00 złotych
Słownie: sto siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/13

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

110 716,00 złotych
Słownie:  sto dziesięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/14
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Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

110 716,00 złotych
Słownie:  sto dziesięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/15

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

110 716,00 złotych
Słownie:  sto dziesięć tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/16

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1026 ha
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Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

109 331,00 złotych
Słownie:  sto dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/17

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1011 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

103 385,00 złotych
Słownie:  sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/18

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

106 248,00 złotych
Słownie:  sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym
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Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/19

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

106 248,00 złotych
Słownie:  sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/20

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

106 248,00 złotych
Słownie:  sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/21

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.
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Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1026 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

104 919,00 złotych
Słownie:  sto cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/22

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1011 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

103 385,00 złotych
Słownie:  sto trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/23

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne
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Cena nieruchomości 
netto

106 248,00 złotych
Słownie:  sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/24

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

106 248,00 złotych
Słownie:  sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/25

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

106 248,00 złotych
Słownie:  sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/26

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1026 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

104 919,00 złotych
Słownie:  sto cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/27

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1011 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

100 119,00 złotych
Słownie:  sto tysięcy sto dziewiętnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/28

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce
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Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

102 892,00 złotych
Słownie:  sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/29

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

102 892,00 złotych
Słownie:  sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/30

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

102 892,00 złotych
Słownie:  sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa
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Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/31

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1026 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

101 605,00 złotych
Słownie:  sto jeden tysięcy sześćset pięć złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/32

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1011 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

100 119,00 złotych
Słownie:  sto tysięcy sto dziewiętnaście złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/33

Opis nieruchomości Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
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sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 
Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

102 892,00 złotych
Słownie:  sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/34

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

102 892,00 złotych
Słownie:  sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia 
przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/35

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie prostokąta, położona w bliskim 
sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. Konfiguracja terenu wyżynna. 

Dojazd drogą gruntową.
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1039 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2
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Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

102 892,00 złotych
Słownie:  sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia przez nich 
oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu.

Położenie Miejscowość Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
Nr działki 197/36

Opis nieruchomości

Niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana nieruchomość gruntowa pokryta dziko 
rosnącą roślinnością trawiastą, samosiewną o kształcenie wieloboku zbliżonego do 

prostokąta, położona w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem. 
Konfiguracja terenu wyżynna. Dojazd drogą gruntową.

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w sąsiedztwie. Gazociąg oraz energia elektryczna 
w drodze powiatowej nr 0278T.  Przyłączenie do sieci na warunkach określonych przez ich 

zarządców tj. Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., PGE Zakład Energetyczny Kielce i PSG Oddział 
Zakład Gazowniczy Kielce

Powierzchnia 0,1026 ha

Właściciel
Księga wieczysta

Gmina Sitkówka- Nowiny
KI1L/00103582/2

Przeznaczenie zgodnie 
z planem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach nieruchomości znajdują 
się sieć drenarska oraz rowy melioracyjne

Cena nieruchomości 
netto

101 605,00 złotych
Słownie:  sto jeden tysięcy sześćset pięć złotych 00/100

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa

Forma przekazania 
nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargowym

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami, służy im pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, pod warunkiem złożenia przez nich 
oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu.

Niniejszy wykaz nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny oraz stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 03 października 2019 r. do 
dnia 24 października 2019 r.,  a informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej: Gazeta Wyborcza.
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