
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2014 rok, poz. 518 z późn. zm.), Wójt Gminy Kije podaje do publicznej wiadomości  

WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  

Lp. 
Numer 

ewidencyjny 
działki 

Powierzchnia 
działki w ha 

Księga wieczysta Miejscowość Cena 

1. 461/3 0.0870 Brak Wola Żydowska 22 185,00 zł 

2. 476/3 0.1000 Brak Wola Żydowska 19 610,00 zł 

3. 185 0.8700 Brak  Włoszczowice 170 610,00 zł 

 

Opis nieruchomości:  

Ad 1 i 2. 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Wola Żydowska, stanowiąca drogę 

dojazdową wewnętrzną - Dr.  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, 

przyjętego Uchwałą  Rady Gminy w Kijach Nr XIV/123/04 z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. Urzęd. Woj. Św. Nr 208, 

poz. 2758 z późn. zm.), nieruchomość położona jest w całości w terenach oznaczonych symbolem PP, tj. tereny 

o przeznaczeniu podstawowym dla lokalizacji obiektów produkcji przemysłowej. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 

Nieokreślony 

 

Ad 3. 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Włoszczowice, Zgodnie z danymi ewidencji 

gruntów i budynków, na nieruchomość składają się użytki rolne R, klasa V.  Dojazd do nieruchomości – droga 

wojewódzka. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, 

przyjętego Uchwałą  Rady Gminy w Kijach Nr XIV/123/04 z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. Urzęd. Woj. Św. Nr 208, 

poz. 2758 z późn. zm.), nieruchomość położona jest w całości w terenach oznaczonych symbolem PP, tj. tereny 

o przeznaczeniu podstawowym dla lokalizacji obiektów produkcji przemysłowej. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 

Nieokreślony 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.):  

6 tygodni od dnia 26 czerwca 2014 roku.   


