
 
 

STAROSTA SZYDŁOWIECKI 
 

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 440 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r. 
 

podaje do publicznej wiadomości  
 
Ŝe w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu  Pl. Marii Konopnickiej 7 
i ul. Kościuszki 170 został wywieszony na okres 21 dni wykaz niŜej wymienionej 
nieruchomości  stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA  ( KW Nr 9546 ) 
przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
 

Wykaz obejmuje : 
 
nieruchomość połoŜoną we wsi Wola Lipieniecka Mała  gm. Jastrząb, oznaczoną  
w ewidencji gruntów jako dz. nr 252/11 o pow.0.0400 ha i nr 252/13 o pow.1.5800 ha 
– „tereny ró Ŝne”.  Działki o nieregularnym kształcie, nie uŜytkowane rolniczo. 
Teren zaniedbany, częściowo zadrzewiony samosiewkami, zakrzaczony. 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod nr tel.048 717 04 65.  
     
Wykaz zamieszczono równieŜ na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl 



W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I 
przeznaczonej do sprzedaŜy w drodze przetargu nieograniczonego 

stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA 
           

do Zarządzenia Nr 440 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.12.2007 r. 
 

 
 
 
   Nr działki    powierzchnia    NR  KW           połoŜenie                       przeznaczenie       
Cena zbycia             
                                                                                                                                                         
brutto 
 

    252/11   0.0400 ha     9546  Wola  Lipieniecka Mała       tereny rolniczej     12 
200 zł                                                                  
    252/13    1.5800 ha    gm. Jastrząb                   przestrzeni prod. 

    Razem  :    1.6200 ha                                                   -tereny róŜne-                               
                      
              
UWAGA : działka o nieregularnym kształcie, nie zabudowana. Teren działki 
nierówny, ze wzniesieniem, częściowo zadrzewiony drzewami samosiewkami. 
Teren nie zagospodarowany, zaniedbany, nie uŜytkowany rolniczo, z chwastami 
i zakrzaczeniem. Działka połoŜona przy nie utwardzonej drodze, powstałej w 
wyniku podziału geodezyjnego dokonanego w latach 70-tych ubiegłego wieku, 
w celu urządzenia planowanego układu komunikacji kolejowej dla byłej 
Cementowni „Przyjaźń II” w Wierzbicy.  Nieruchomość zlokalizowana na 
obszarze z moŜliwością dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej w 
postaci energii elektrycznej oraz wodociągu zlokalizowanego w pobliskiej wsi. 

                                 
INFORMACJA :   informuje się byłych właścicieli tej nieruchomości bądź ich 
spadkobierców, Ŝe zgodnie z art.34 ust1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.( Dz. U z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn. 
zm.) słuŜy im prawo pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości za cenę 
ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile złoŜą na piśmie  w Starostwie 
Powiatowym w Szydłowcu przy ul. Kościuszki nr 170, w Wydziale Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości  pokój nr 2 II p. oświadczenie o zamiarze 
skorzystania  z powyŜszego prawa i przedstawią dokumenty potwierdzające, Ŝe 
są byłymi właścicielami bądź ich spadkobiercami. 
 
Nie złoŜenie oświadczenia w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia 
niniejszego wykazu spowoduje zbycie nieruchomości. 
 
Szydłowiec dnia 8 lipca 2010 r. 


