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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2010 

Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28 maja 2010 r. 

 w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży 

 
WYKAZ 

                nieruchomości położonych na terenie miasta Skarżysko - Kamienna          

        przeznaczonych do sprzedaży 

 

Lp. 
Nr ewid. 

nieruchomości 

Powierzchnia 

(w ha) 

Nr księgi 

wieczystej 

Położenie 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania 
Cel umowy 

Cena 

nieruchomości 

(w zł)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 184/2 i 169/8 0,0649 8097 ul. Oseta 

Wasilewskiego 

Nieruchomość 

gruntowa 

Nieruchomość usytuowana na obszarze dla którego 

brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” 

zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady 

Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia  

29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na 

terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy 

wielorodzinnej. Według danych  

z ewidencji gruntów jest to zurbanizowany teren 

niezabudowany oznaczony symbolem „Bp”. 

 

Sprzedaż             

w drodze 

przetargu 

63 320,00 + 

22% VAT 

2. 144/9 0,0414 7470 ul. Ptasia Nieruchomość 

gruntowa 

Nieruchomość usytuowana na obszarze dla którego 

brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” 

zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady 

Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia  

29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na 

terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy 

jednorodzinnej. Według danych  

z ewidencji gruntów jest to zurbanizowany teren 

 niezabudowany oznaczony symbolem „Bp”. 

 

Sprzedaż            

w drodze 

przetargu 

28 450,00 + 

22% VAT 



2 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 275 0,0395 8109 ul. Bobowskich Nieruchomość 

gruntowa 

Nieruchomość usytuowana na obszarze dla którego 

brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” 

zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady 

Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia  

29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na 

terenie  mieszkaniowym o przewadze zabudowy 

jednorodzinnej. Według danych z ewidencji 

gruntów jest to teren mieszkaniowy oznaczony 

symbolem „B”. 

 

Sprzedaż            

w drodze 

przetargu 

31 570,00 + 

22% VAT 

4. 46/11 0,0338 15454 ul. Słowackiego Nieruchomość 

gruntowa 

Nieruchomość usytuowana na obszarze dla którego 

brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” 

zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady 

Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja    

2008 r. nieruchomość znajduje się na terenie 

mieszkaniowym o przewadze zabudowy 

wielorodzinnej. Według danych z ewidencji 

gruntów jest to teren oznaczony symbolem „Bi”       

 

Sprzedaż            

w drodze 

przetargu 

44 000,00 + 

22% VAT 

 

 

 

 

 

              ....................................................... 
                     (podpis Prezydenta Miasta) 

 


