
lr>A Za|lcznik 
do Zarządzenia Nr /2022 

Starosty Kieleckiego 
z dnia..l.'2..i^WW<i^.V...^l...2022r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.), Starosta Kielecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, 
przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat na rzecz Gminy Piekoszów na cele opieki nad Pałacem Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim, 
stanowiącym zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Charakter 
własności/ 
władania 

Oznaczenie 
wg katastru nieruchomości Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Charakter 
własności/ 
władania 

Położenie 
nieruchomości 

Nr 
działki 

Pow. 
działki 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

Tytuł własności Skarbu 
Państwa do działki nr 37/1 

wywodzi się z decyzji 
wywłaszczeniowej Starosty 

Kieleckiego znak: GN-
1.6821.2.2.2019.EZ 
z dnia 25.03.2022 r. 

Skarb Państwa 

- własność 

Obręb eeodezvinv: 

0014 Podzamcze 
Gmina: 

Piekoszów 

37/1 0,3300 
ha 

Nieruchomość, wpisana 
w rejestrze gruntów jako 
grunty zaliczane do 
użytku: BZ-tereny 
rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Nieruchomość posiada 
bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej. 

Dla dz. 37/1 została wydana decyzja 13/2021 znak: 
6733.13.2021K.K z dnia 02.08.2021r. o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie Pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim, 
polegającej na wykonaniu prac zabezpieczających w celu 

zapewnienia stateczności obiektu oraz ochrony przed dalszą 
degradacją. 

Niniejsza nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem 
na realizację celu publicznego wynikającego z art. 6 ust. 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, którym 

jest opieka nad Pałacem Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim, 
stanowiącym zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Biorący w użyczenie zobowiązany będzie ponosić koszty opłat dodatkowych z tytułu korzystania i utrzymania nieruchomości. 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia do dnia na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, a także na stronie internetowej www.bip.powiat.kielce.pl. 
Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie 
podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. 
Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach,,ul. Wjfzpspwa 44, 
25-211 Kielce, I piętro, pokój nr 104, tel. (41) 200-14-10. S T A  

M i r o s  b s k i  

http://www.bip.powiat.kielce.pl

