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W Y K A Z 
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA  

 

 
Lp 

 

Nr działki/ nr 

obrębu 

 

Pow.   

[ m2 ] 

 

Nr księgi 

wieczystej 

 

Położenie 

nieruchomości 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania 

 

Cena nieruchomości 

[zł] 

 

Uwagi 

-tryb sprzedaży- 

1. 

            883/1 

obr. 0007 
20 

KI1L/00113326/3 

ul. Biskupa 

Mieczysława 

Jaworskiego 22A 

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona  na 
terenie zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy 

wysokiej intensywności z usługami ogólnomiejskimi 
podstawowymi 

 

13 900,00 zł 

podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Bezprzetargowy 
884/1  

obr. 0007 
5 

2. 
10 

obr. 0015 
810 KI1L/00189652/0 ul. Piekoszowska 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona na 
terenie zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

. 

80 000,00 zł 

podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Bezprzetargowy 

3. 
725 

obr. 0024 
530 KI1L/00065853/4 ul.Dymińska 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona na 
terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o 

określonej wysokości z usługami podstawowymi i ulic 
krajowych (ekspresowych) 

 

57 500 zł 

podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Bezprzetargowy 

4. 
1609/1 

obr. 0017  
48 KI1L/00089480/2 ul. Romualda  

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 
na terenie zabudowy mieszkaniowej z przewagą 

zabudowy wysokiej intensywności z usługami 
ogólnomiejskimi podstawowymi 

 

36 000,000 zł 

podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Bezprzetargowy 

5. 
223/4 

obr. 0021 
12 KI1L/00074480/4 ul. Malachitowa 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 
na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności 

o określonej wysokości z usługami podstawowymi 
 

6 500,00 zł 

podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Bezprzetargowy 

6. 
6/484 

obr. 0005 
9 KI1L/00159421/3 ul. Olszewskiego 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 
na terenie ekosystemów leśnych 

2 000, 00 zł  

podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

Bezprzetargowy 

 
 
poz.  2 - dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, przyjęty Uchwałą Nr LIII/1041/2021 Rady Miejskiej 
w Kielcach z dnia 3 04.11.2021 "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, 
UL. STAROWIEJSKA” na obszarze miasta Kielce. 
poz. 1, 3-6 -  Dla terenów, na którym położone są nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu.  

 
Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), służy im 
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, za cenę ustaloną w sposób określony w w/w ustawie, pod warunkiem złożenia przez nie wniosku o nabycie tych nieruchomości, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 23.12.2022 r. do dnia 03.02.2023 r.  


