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WYKAZ 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości położonej w miejscowości Sielpia Wielka, 
stanowiącej własność Gminy Końskie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Końskich Spółka z o.o. w 
likwidacji, ul. Kpt. Stoińskiego 3, 26-200 Końskie.  
 
Przedmiotem użyczenia są działki położone w miejscowości Sielpia Wielka, obręb 0037, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami 
71/6 o pow. 0,5599 ha ( z wyłączeniem pow. 0,1103 ha od drogi wojewódzkiej 728 do ul. Staszica w Sielpi), 68/88 o pow. 0,2643 ha; 70/35 
o pow. 0,0777 ha; 72/1 o pow. 0,1008 ha; 72/3 o pow. 0,1406 ha; 73/17 o pow. 0,1047 ha; 73/79 o pow. 0,0611 ha oraz 73/81 o pow. 0,0133 ha.  
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą numer KI1K/00025477/1. Działki 70/35; 72/1; 72/3; 
73/17; 73/79; 73/81 stanowią użytek dr-droga jest to droga wewnętrzna natomiast działka 68/88 stanowi użytek inne tereny zabudowane 
oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy. 
Umowa użyczenia zostanie zawarta od dnia 01.07.2022 r. na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele statutowe Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Końskich Spółka z o.o. w likwidacji.  
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym uchwałą 
Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. działki 71/6; 68/88; 70/35; 72/1; 72/3; 73/17; 73/79; 73/81 znajdują się 
w części na terenie drogi gminnej oraz w części na terenie zabudowy usług turystyki, natomiast działka 73/81 znajduje się na terenie 
zabudowy usług turystyki.  
Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. na okres 21 dni tj. do dnia 14.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Końskich  w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Informacja  o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej.    
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  
i Gminy w Końskich, pokój nr 4, tel. 41 372-32-49 wew. 204. 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono 
na tablicy ogłoszeń 
w dniu     24.05.2022 roku          

zdjęto      ...................2022 roku 


