
Wójt Gminy Kije

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

(Dz.U z 2016 r, poz.2147)

Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kije na okres 21 dni, wykazu nw.
Nieruchomości gruntowych, jako przeznaczonych do sprzedaży.
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cy) w zł

1. 451 1,4800 brak BORCZYN RP 8.000,00

2. 37 1,2800 brak GÓRKI 2UPS 52.000,00

3. 226/5 1,2477 brak KOKOT 1MN/RŁ 42.040,00 

4. 854/3 1,2500 KI1P/00033567/3 KIJE 4UPS/14MNU 48.130,00

5. 470/1 0,2200 brak LIPNIK 1MN/KZ/RP 4.220,00

                                                                                                           Wójt Gminy Kije



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

(Dz.U z 2016 r, poz.2147), Wójt Gminy Kije podaje do publicznej wiadomości;

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp
.
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ew.

działki
Powierzchnia
działki w ha

Księga wieczysta Miejscowość Plan

Cena
(ostateczna

wartość
ustalona
zgodnie z
wyceną

rzeczoznaw
cy) w zł

1. 451 1,4800 brak BORCZYN RP 8.000,00

2. 37 1,2800 brak GÓRKI 2UPS 52.000,00

3. 226/5 1,2477 brak KOKOT 1MN/RŁ 42.040,00 

4. 854/3 1,2500 KI1P/00033567/3 KIJE 4UPS/14MNU 48.130,00

5. 470/1 0,2200 brak LIPNIK 1MN/KZ/RP 4.220,00

Opis nieruchomości:

Ad 1.

Nieruchomość  gruntowa  niezabudowana,  położona  w  miejscowości  Borczyn.  Dojazd  do
nieruchomości drogą gruntową, o statusie drogi publicznej powiatowej. Zgodnie z danymi ewidencji
gruntów i budynków na nieruchomość składają się nieużytki – N oraz użytki rolne – R w klasie VI.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kije, przyjętego Uchwałą Nr XIV/123/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 16
lipca 2004 r (Dz.Urzęd.Woj. Świętokrzyskiego Nr 208, poz.2758)działka gruntu o nr ew. 451
położona w miejscowości  Borczyn znajduje się w całości  w granicach terenu oznaczonego
symbolem RP tj. tereny upraw polowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:



Nieokreślony

Ad.2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość  gruntowa,  niezabudowana,  położona  w  miejscowości  Górki,  Gmina  Kije.
Dojazd  do  nieruchomości  drogą  gruntową,  o  statusie  drogi  wewnętrznej  stanowiącej
własność Gminy Kije.  Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków na nieruchomość składają
się nieużytki – N oraz użytki rolne – R.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kije, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia
12 grudnia 2012 r  (Dz.Urzęd.Woj.  Świętokrzyskiego z  2013 r,  poz.563)działka gruntu o nr
ewid.  37  położona  w  miejscowości  Górki  znajduje  się  w  całości  w  granicach  terenu
oznaczonego symbolem 2UPS tj. tereny zabudowy usługowo-produkcyjno-składowej..

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieokreślony

Ad.3.

Nieruchomość  gruntowa,  niezabudowana,  położona  w  miejscowości  Kokot,  Gmina  Kije.
Dojazd  do  nieruchomości  drogą  publiczną  gminną,  asfaltową.  Zgodnie  z  danymi  ewidencji
gruntów i budynków na nieruchomość składają się łąki – Ł w klasie V, LASY – Ls w klasie IV i VI oraz
pastwiska trwałe – Ps w klasie IV i VI.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kije, przyjętego Uchwałą Nr XIV/123/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 16
lipca 2004 r (Dz.Urzęd.Woj. Świętokrzyskiego Nr 208, poz.2758) działka gruntu o nr ew. 226/5
położona w miejscowości  KOKOT znajduje  się  w od strony północnej  w granicach terenu
oznaczonego symbolem 1MN tj. tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej,  a  od strony południowej  w granicach terenu oznaczonego
symbolem RŁ tj. tereny łąk i pastwisk.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieokreślony

Ad.4

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Kije, Gmina Kije. Dojazd
do  nieruchomości  drogą  o  nawierzchni  gruntowej  z  drogi  asfaltowej.  Zgodnie  z  danymi
ewidencji gruntów i budynków na nieruchomość składają się grunty orne w klasach IIIb i IVa.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kije, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/209/13 Rady Gminy w Kijach z dnia



16 maja 2013 r (Dz.Urzęd.Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r, poz.2523) działka gruntu o nr ew.
854/3 położona w miejscowości  Kije znajduje się w od strony południowo- wschodniej  w
granicach terenu oznaczonego symbolem 4UPS tj. tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej,
składowej,  a  od  strony  północno-zachodniej  w  granicach  terenu  oznaczonego  symbolem
14MNU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieokreślony

Ad.5.

Nieruchomość  gruntowa,  niezabudowana,  położona  w  miejscowości  Lipnik,  Gmina  Kije.
Dojazd do nieruchomości drogą publiczną powiatową, asfaltową.  Zgodnie z danymi ewidencji
gruntów i budynków na nieruchomość składają się grunty orne w klasach IVa, IVb, V i VI.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kije, przyjętego Uchwałą Nr XIV/123/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 16
lipca 2004 r (Dz.Urzęd.Woj. Świętokrzyskiego Nr 208, poz.2758) działka gruntu o nr ew. 470/1
położona w miejscowości Lipnik znajduje się w od strony południowej w granicach terenu
oznaczonego symbolem 1MN tj. tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej,  a  od  strony  północnej  w  granicach  terenu  oznaczonego
symbolem RP tj. tereny użytków rolnych oraz częściowo w granicach terenów oznaczonych
symbolem KZ tj. drogi klasy „Z” – zbiorcze .

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieokreślony

                                                                                            Wójt Gminy Kije


