
Osiek, dnia 17 maja 2019r. 
WYKAZ 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osiek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
 

Na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy 

Osiek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:  

Lp Oznaczenie działki 

wg katastru 

nieruchomości 

numer ew. 

Powierzchnia 

całkowita 

Numer Księgi 

wieczystej 

Opis nieruchomości, położenie, przeznaczenie nieruchomości i sposób 

zagospodarowania 

Cena brutto 

nieruchomości  

w PLN 

Forma zbycia 

1. 
 

1420 

 

0,26ha 

 

KI1A/00038234/0 

Nieruchomość położona  jest w miejscowości Pliskowola pow. staszowski, woj. 

świętokrzyskie. Kształt działki regularny, teren płaski. Grunt rolny nie uprawiany 

rolniczo, dostęp do drogi krajowej drogą wewnętrzną utwardzoną. Nieruchomość 

wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Własność Gmina Osiek. Nie ustala się 

terminu zagospodarowania nieruchomości. Teren, na którym znajduje się 

nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

4800,00zł   

 

Sprzedaż                

w trybie przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

2. 
 

1446 

 

0,46ha 

 

KI1A/00038234/0 

Nieruchomość położona  jest w miejscowości Pliskowola pow. staszowski, woj. 

świętokrzyskie. Kształt działki regularny, teren płaski. Grunt rolny nie uprawiany 

rolniczo, dostęp do drogi krajowej drogą wewnętrzną utwardzoną. Nieruchomość 

wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Własność Gmina Osiek. Nie ustala się 

terminu zagospodarowania nieruchomości. Teren, na którym znajduje się 

nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

8400,00zł   

 

Sprzedaż                

w trybie przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

3. 
 

12 

 

0,32ha 

 

KI1A/00021931/4 

Nieruchomość położona  jest w miejscowości Suchowola pow. staszowski, woj. 

świętokrzyskie. Kształt działki regularny, teren płaski. Grunt rolny nie uprawiany 

rolniczo zakrzaczony zadrzewiony, działka posiada dostęp do drogi. Nieruchomość 

wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Własność Gmina Osiek. Nie ustala się 

terminu zagospodarowania nieruchomości. Teren, na którym znajduje się 

nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

6450,00zł   

 

Sprzedaż                

w trybie przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

4. 
 

1350 

 

0,1558ha 

 

KI1A/00043051/1 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Osiek Obr 02 pow. staszowski, woj. 

świętokrzyskie. Kształt działki regularny, teren płaski. Grunt rolny nie uprawiany 

rolniczo, działka w międzywale w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego. 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Własność Gmina Osiek. 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości. Teren, na którym znajduje 

się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

2800,00zł   

 

Sprzedaż                

w trybie przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 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 (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm. ) winny w terminie do dnia 2 lipca 2019r. złożyć w Urzędzie 

Miasta i Gminy  w Osieku, ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu nieruchomości . Nie złożenie oświadczenia o 

zamiarze kupna nieruchomości spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży. Szczegółowych  informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 

Osiek  lub pod numerem telefonu 0 15 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku 

zamieszczono  w prasie oraz na stronie internetowej www.gmina-osiek.pl, stronie biuletynu informacji publicznej www.bip.osiek.iap.pl. 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości                                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni                                                                                                                                               /-/ Rafał Łysiak 

licząc od dnia 17 maja 2019r 

http://www.bip.osiek.iap.pl/

