
Lp. Nr działki
Powierzchnia 

nieruchomości 
[ha]

Nr księgi wieczystej lub 
inny dokument będący 

podstawą własności 

Położenie 
nieruchomości

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania 
przestrzennego   i sposób zagospodarowania

Przeznaczenie
Czas trwania 

umowy
Wysokość opłat z 
tytułu użyczenia

Termin do 
złożenia wniosku 

przez osoby, 
którym 

przysługuje 
pierszeństwo w 

nabyciu

Uwagi

1 71/2 0,8200

Decyzja Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: 
SPN.IV.7532.203.2016 z 

dnia 25.11.2016 r. o 
nabyciu przez Gminę 

Szydłów nieodpłatnie z 
mocy prawa 

przedmiotowej 
nieruchomości

obręb 
OSÓWKA, 

gmina Szydłów

Nieruchomość 
gruntowa 

zabudowana.   
W użyczenie 
oddaje się 

położony na 
nieruchomości 

budynek 
komunalny o 
pow. 111 m2.

W granicach opracowania MPZP*, tj. na głębokości ok. 30 
m od północnej granicy działki, nieruchomość leży na 

obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M, U-1 
– zabudowa mieszkaniowa, oraz lokalizacja usług lub 

innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej, na terenach 
zabudowanych lub częściowo zabudowanych, wg 

Studium** – teren upraw polowych.

Użyczenie na rzecz 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osówce 
w celu garażowania 

samochodu, 
przechowywania 
sprzętu ochrony 

przeciwpożarowej 
oraz na realizację 

innych celów 
statutowych.

na czas 
prowadzenia 
działalności 
statutowej

bezpłatne 
użyczenie

Szczegółowe 
warunki 

użyczenia 
budynku 

komunalnego 
określone 
zostaną w 
umowie.

2 136/2 1,0300

Decyzja Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: 
SPN.IV.7532.52.2016 z 

dnia 25.06.2016 r. o 
nabyciu przez Gminę 

Szydłów nieodpłatnie z 
mocy prawa 

przedmiotowej 
nieruchomości

obręb WOLA 
ŻYZNA, gmina 

Szydłów

Nieruchomość 
gruntowa 

zabudowana.  
W użyczenie 
oddaje się 

położony na 
nieruchomości 

budynek  
komunalny o 
pow. 255 m2.

W granicach opracowania MPZP*, tj. na głębokości 8 m 
od północno-zachodniej granicy działki, nieruchomość 

leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 
KDW-2 – droga wewnętrzna, następnie na głębokości 30 
m, leży na terenach oznaczonych symbolem 3UP(SP,A) - 
realizacja celów publicznych lub obiektów użyteczności 

publicznej; tereny istniejących obiektów usług 
publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UP 

uzupełniono, w nawiasach, dodatkowym symbolem 
funkcji użytkowej tych obiektów tj.: (SP) straż pożarna, 

(A) administracja, wg Studium** – obszar łąk i pastwisk.

Użyczenie na rzecz 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli 

Żyznej w celu 
garażowania 
samochodu, 

przechowywania 
sprzętu ochrony 

przeciwpożarowej 
oraz na realizację 

innych celów 
statutowych.

na czas 
prowadzenia 
działalności 
statutowej

bezpłatne 
użyczenie

Szczegółowe 
warunki 

użyczenia 
budynku 

komunalnego 
określone 
zostaną w 
umowie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów w dniu: …………………………………..., zdjęto w dniu ……………………………………….

OGŁOSZENIE z dnia 13 kwietnia 2018 r.

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do użyczenia na czas nieokreślony

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.

WÓJT GMINY SZYDŁÓW

działając 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. 121, 50) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów: Nr XLVII/295/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieokreślony budynków komunalnych położonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szydłów,

*Uchwała Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 103, poz. 1496) 
**Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/200/2001 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2001 r.

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie. 
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