
_ , Załącznik 
do Uchwały Nr 

Zarządu Powiatu w Kielcach 
z dnia '2.d....Jd^.(oiu....2Q2\r. 

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 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Zarząd Powiatu w Kielcach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu 
Kieleckiego, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat. 

Oznaczenie 
wg księgi 
wieczystej 

Charakter 
własności/ 
władania 

Oznaczenie 
wg katastru nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Oznaczenie 
wg księgi 
wieczystej 

Charakter 
własności/ 
władania Położenie 

nieruchomości 
Nr 

działki 

Pow. 
działki 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

KIIL/ 
00018048/4 

Powiat Kielecki-

własność 

Obręb geodezyjny: 
0020- Rembów 
Gmina: Raków 

736 0.9700 ha 

Nieruchomość wpisana w 
rejestrze ewidencji gruntów i 
budynków jako grunty 
zaliczane do użytku: inne 
tereny zabudowane ((budynki: 
mieszkalno-administracyjny, 
gospodarcze i inne 
wykorzystywane na działalność 
statutową MOW). 

Według wypisu i wyry su ze zmiany nr 3 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Raków uchwalonej 
Uchwałą Nr XI/66/2015 Rady Gminy Raków z 
dnia 17 lipca 2015r. ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
poz. 2444 z dnia 26 sierpnia 2015r. działka Nr 
736 obr. 0020 Rembów, gm. Raków, położona 
jest na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem: 22.l.UP tereny usług publicznych. 
Cel umowy: prowadzenie Niepublicznego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Rembowie oraz wchodzących w skład Ośrodka 
szkół. 

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

Niniejszy wykaz zostanie wywieszone 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. 
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. Wrzosowa 44, 
25-211 Kielce, I piętro, pokój nr 104, tel. (41) 200-14-11. 
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