
Zarządzenie Nr 75 /2021 

Starosty Kieleckiego 

z dnia19 maja 2021 r. 

 
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu 

nieruchomości, stanowiącej własnośd Skarbu Paostwa, położonej w obrębie 
0003 Dąbrowa Dolna, gmina Bodzentyn. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 5j, 5l, 5m ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz § 10  

ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach (Uchwały  

Nr 122/160/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

Oddaje się w użytkowanie wieczyste Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu nieruchomośd 

gruntową położoną w obrębie 0003 Dąbrowa Dolna w gminie Bodzentyn, oznaczoną  

w ewidencji gruntów gminy Bodzentyn jako działki nr: 51, 52 oraz 53 o łącznej  

pow. 0,6200 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Starachowicach,  

V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KI1H/00055888/1. 

§ 2 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięddziesięciu dziewięciu 

lat. 

§ 3 

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o której mowa w § l, jest wolne  

od podatków i opłat związanych z tym działaniem. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty 

rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz nie pobiera się pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego 

§ 4 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu 

notarialnego.  

§ 5 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje na cele publiczne tj. na cele ochrony 

zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.  

 

 



§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

STAROSTA 
Mirosław Gębski  


