
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻU W TRYBIE PRZETARGOWYM 
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami ( j.t. DZ. U. z 2021r. poz. 1899 )  Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bodzentyn przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. 

 
 

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości 
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Forma sprzedaży 
 

Cena 
nieruchomości 

Termin zapłaty 

1. Działka nr 801/1 
Obręb 0024 – 

Wilków 
Nr Księgi wieczystej 
KI1H/00055552/7 

0,6104 ha 
 

Wilków  .Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się 
w przeważającej części kształtem regularnym 
oraz symetrycznym oraz posiada szerokość od ok. 
18,50 metra w części zachodniej do ok. 23,50 
metra w części wschodniej. Teren przedmiotowej 
nieruchomości nie jest zabudowany, nie jest 
ogrodzony, nie jest zadrzewiony, porośnięty jest 
wysoką trawą, a ukształtowanie należy określić 
jako równe.  Na przedmiotowej nieruchomości 
posadowione są w części północnej przy granicy 
2 słupy od sieci teletechnicznej i przecina ona 
działkę na głębokości ok. 80 metrów od drogi od 
strony zachodniej, natomiast od strony 
wschodniej przy granicy posadowiony jest słup 
energetyczny. Dodatkowo przez działkę 
przebiega w części północnej sieć kanalizacyjna 
jednak nie utrudnia ona zagospodarowania 
nieruchomości. Niewątpliwym atutem 
nieruchomości jest dostęp z dwóch stron 
(wschodnia i zachodnia) do asfaltowej drogi 
publicznej. Przedmiotowa działka nie jest objęta 
ustaleniami żadnego miejscowego planu 
zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań kierunków i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

W drodze 
przetargowej 

 

215 410,00 zł Przed zawarciem 
aktu notarialnego 



Bodzentyn który został przyjęty uchwałą Nr 
XLIII/367/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z 28 
maja 2021r., przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się na obszarze zabudowy osadnictwa 
wiejskiego.  

2. Działka nr 8/2 
Obręb 0021 – 

Śniadka 
Nr Księgi wieczystej 
KI1H/00037382/2 

 

1,4829 ha 

 
Śniadka 

Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się 
kształtem regularnym oraz symetrycznym 
przypominającym w obrysie przestrzennym 
trapez oraz posiada szerokość od ok. 75 metrów 
w części wzdłuż drogi do około 78 metrów na 
swoim końcu. Teren przedmiotowej 
nieruchomości nie jest zabudowany, nie jest 
ogrodzony, częściowo jest zakrzewiony. Teren 
posiada delikatny spadek w kierunku północno-
wschodnim. Dojazd do działki odbywa się drogą 
asfaltową. W bezpośredniej odległości 
przebiegają sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami 
żadnego miejscowego planu zagospodarowania 
terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
kierunków i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bodzentyn, który został 
przyjęty uchwałą Nr XLIII/367/2021 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z 28 maja 2021r., 
przedmiotowa nieruchomość posiada 
następujące oznaczenie: 
- na głębokości ok. 60 metrów od drogi – obszar 
zabudowy osadnictwa wiejskiego 
- na pozostałej części tereny rolnicze. 

W drodze 
przetargowej 

 

183 286,00 zł Przed zawarciem 
aktu notarialnego 

 3. 
 

 

 

 

Działka nr 362 
Obręb 0023 – 

Wiącka 
Nr Księgi wieczystej 
KI1H/00024248/7 

0,3100 ha Wiącka Przedmiotowa działka charakteryzuje się 
kształtem regularnym i symetrycznym o 
szerokości od 20 metrów do 22,50 metra. Teren 
przedmiotowej działki nie jest zabudowany, nie 
jest ogrodzony, nie jest zakrzewiony. 
Ukształtowanie terenu należy określić jako 
płaskie. Dojazd do nieruchomości odbywa się 
drogą asfaltowa. Na terenie nieruchomości 
posadowione są dwa słupy energetyczne. W 

W drodze 
przetargowej 

 

89 373,00 zł Przed zawarciem 
aktu notarialnego 



 

 

 

 

 

bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości 
przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami 
żadnego miejscowego planu zagospodarowania 
terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
kierunków i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bodzentyn, który został 
przyjęty uchwałą Nr XLIII/367/2021 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z 28 maja 2021r., 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się w 
zdecydowanie przeważającej części na obszarze 
zabudowy osadnictwa wiejskiego oraz w 
niewielkiej części w terenach oznaczonych jako 
tereny rolnicze. 
 

4. Działka nr 285 
Obręb 0014 – Psary 

Katy 
Nr Księgi wieczystej 
KI1H/00053444/3 

0,3045 ha Psary Katy Przedmiotowa działka charakteryzuje się 
kształtem regularnym i symetrycznym o 
szerokości około 16 metrów. Teren 
przedmiotowej nieruchomości nie jest 
zabudowany, nie jest ogrodzony, posiada płaskie 
ukształtowanie oraz jest porośnięty trawą, 
krzakami i drzewami. Dojazd do niej odbywa się 
drogą gruntową. Przez nieruchomość przebiega 
sieć wodociągowa. Otoczenie nieruchomości 
tworzą niezabudowane grunty rolne i leśne. 
Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami 
żadnego miejscowego planu zagospodarowania 
terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
kierunków i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bodzentyn, który został 
przyjęty uchwałą Nr XLIII/367/2021 Rady 
Miejskiej w Bodzentynie z 28 maja 2021r., 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
terenach rolnych (występuje strefa ekotonowa, 
otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego), 
brak możliwości uzyskania warunków zabudowy. 
 

W drodze 
przetargowej 

8 161,00 zł Przed zawarciem 
aktu notarialnego 

 
 



            Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni tj. od dnia 29.06.2022 r. do 20.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, 
ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Bodzentyn. 
 
           Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości podanej w niniejszym wykazie (zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami), mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń               
w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn – tj. od dnia 29.06.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


