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Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia 
 

          Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.02.2022 roku do 14.03.2022 roku                      

wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Końskie, przeznaczonych do wydzierżawienia: 

l.p. Położenie Nr działki Pow. m² Przeznaczenie  

Minimalna 
roczna stawka 

czynszu 
dzierżawnego 

gruntu brutto(1)  

Czas 
trwania 
umowy 

KW Nr Opis nieruchomości 

1. 

Obręb 0002, 
Końskie,                 

ul. 
Piłsudskiego,  

Część 
działki nr 
4945/15 

 
50 m2  

 

  Pod działkę 
przydomową  

38,91 zł 3 lata  
KI1K/00005024/5 

 

Wg ewidencji gruntów 
i budynków użytek  B – tereny 

mieszkaniowe 

2. 
0bręb 0005, 

Końskie,          
ul. Jesionowa 

Część 
działki nr 

5791 
180 m² Pod działki 

przydomowe 
140,07 zł Do 3 lat  KI1K/00033109/0 

Wg ewidencji gruntów 
i budynków użytek Bz – tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

3. 
0bręb 0005, 

Końskie,                
ul. Jesionowa 

Część 
działki nr 

5791 
90 m² Pod działkę 

przydomową 
70,03 zł Do 3 lat  KI1K/00033109/0 

Wg ewidencji gruntów 
i budynków użytek Bz – tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

4. 

Obręb 0001, 
Końskie, róg 
ul. Staszica i 
Warszawskiej  

              

Część 
działki nr 

1030/1 
6 m2 

Pod nośnik 
reklamowy 

843,56 zł Do 3 lat  - 
Wg ewidencji gruntów 

i budynków użytek dr - drogi 

5. 
Obręb 0002, 

Końskie,              
 

Część 
działki nr 

6199 
12,50 m2 

Pod nośnik 
reklamowy 

1.718,22 zł 
(płatne w IV 

równych ratach) 
Do 3 lat  KI1K/00045380/0 

Wg ewidencji gruntów 
i budynków użytek Bz – tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe 



ul. 
Warszawska 

 
(1) Czynsz dzierżawy w rozliczeniu rocznym, wnoszony do 31 marca każdego roku, aktualizowany na postawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie lub na postawie 

corocznej waloryzacji 
 
Wyżej wymienione nieruchomości są już przedmiotem dzierżawy.  Nowe umowy dzierżawy gruntu będą stanowić przedłużenia istniejących umów. 
 
 
Szczegółowych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Końskich ul. Partyzantów 1 – Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, pokój nr 16, tel. (41)-372-32-49 w. 116 
 
Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy 
ogłoszeń w dniu  21.02.2022 roku. 
zdjęto z tablicy ogłoszeń dn.  ……...2022 roku 


