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STAROSTA KONECKI

GN.6840.1.7.2020

Końskie, dnia 2 lutego 2021 r.

WYKAZ
NieruchomościSkarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

w drodze darowizny na rzecz Gminy Końskie

Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 2 i ust. 2a, art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2,

art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1990 z późno zm.). Starosta Konecki podaje do publicznej wiadomości,

iż niżej wymieniona nieruchomośćSkarbu Państwa oznaczona jako działki nr: 452/1 i 452/3
położone w jednostce ewidencyjnej 260503_5 Końskie - obszar wiejski, 0001 Baczyna,

została przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Końskie - w trybie
bezprzetargowym:

Położenie Numer Powierzchnia Nr księgi Opis Wartość Uwagi
działek działki wieczystej nieruchomości/przeznaczenie nieruchomości:

w planie zagospodarowania
przestrzennego

Obręb 452/1 0,1941 ha KI l K/00056904/0 Według ewidencji gruntów 50000,00 zł Umowa darowizny
0001, nieruchomość tą stanowią brutto na rzecz Gminy

Baczyna grunty pod stawami - Wsr- Ko ńskie z
Gm. 452/3 0,4199 ha PsY!. Zgodnie ze Studium przeznaczeruern na

Końskie uwarunkowań i kierunków cel publiczny,
zagospodarowania o którym mowa
przestrzennego miasta wart. 6 pkt 4
i gminy Ko ńskie działki te ustawy o
położone są na terenie wód gospodarce
powierzchniowych. nieruchomościam i.
Nieruchomość

zagospodarowana jako
zbiornik wodny.

Niniejs zy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 02.02.2021 r. na tablicy ogloszeń i na stronie

internetowej BlP Starostwa Powiatow ego w Końskich przy ul. Stanisława Stasz ica 2 oraz zostaje przekazany
Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wykazie

zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
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