
WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste 

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

nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  
 

Starosta Ostrowiecki podaje do publicznej wiadomości, 
 

że przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową stanowiącą 
własność Skarbu Państwa, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o., w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej - gazowej, tj. zapewnienia 
dojazdu do działek nr 29/20 oraz 35 (obręb 34, arkusz 3), na których posadowione są stacje 
redukcyjno - pomiarowe stanowiące własność Spółki, będące nierozłącznym elementem sieci 
przesyłowej.  

1. Nieruchomość położona jest w Ostrowcu Św., ul. Kilińskiego i oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 29/19 (obręb 34, arkusz 3) o powierzchni 0,0515 ha.  
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr KI1O/00061782/0.  

2. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 29/19 (obręb 34, arkusz 3)  
o powierzchni 0,0515 ha stanowi użytek Bi – inne tereny zabudowane. 

3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta.  
W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej nieruchomości znajdują się budynki usługowe  
i produkcyjne.  

4. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego  
na obszarze miasta Ostrowca Św. planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca 
Św., zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/245/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 
29.12.1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXXVII/28/2013Rady Miejskiej Ostrowca Św.  
z dnia 26.03.20113 r., działka nr Ew. 29/19 (obręb 34, arkusz 3) znajduje się w jednostce 
strukturalnej oznaczonej symbolem „E2” na terenie o funkcji określonej zgodnie  
z załącznikiem graficznym do Studium jako: „tereny łąk, osiedlowe tereny otwarte, 
obszary towarzyszące ciekom wodnym dla których proponuje się wprowadzenie funkcji 
terenów otwartych” . 

5.  Cenę ww. nieruchomości gruntowej ustala się w wysokości 19 323,00 netto (słownie 
złotych: dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 00/100), na podstawie wartości 
rynkowej, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

6. Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ww. 
gruntu ustala się stosownie do celu, na jaki nieruchomość gruntowa zostaje oddana  
w użytkowanie wieczyste, tj. na cele publiczne – budowa i utrzymywanie przewodów  



i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń (art. 6 pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami) i wynosi 1%. 

7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ww. gruntu stanowi 1% ceny 
nieruchomość gruntowej i wynosi 193,23 zł netto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt 
trzy 23/100) + podatek VAT naliczony według stawki 23 % w kwocie 44,44 zł (słownie 
złotych: czterdzieści cztery 44/100), co daje kwotę brutto  237,67 (słownie złotych: 
dwieście trzydzieści siedem 67/100 ).  

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  
2014 r. do dnia 20 lutego 2014 r. 

Wnioski dotyczące pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami należy składać w terminie  
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój nr 304, 
tel. 247 52 70. 

 


