
                                                                                                                                                                                                     Kozienice, dnia 23.10.2018 r. 
 
GKN.I 6845.1.2018 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U z 2018 r. poz. 121) w związku   z Zarządzeniem Wojewody  Mazowieckiego nr 806         
z dnia 12 października 2018 r. podaję do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy, części nieruchomości o powierzchni 7,20 m2  bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 

 
Położenie 

nieruchomości 

 
Nr 

działki 

 
Powierzchnia 
 

 
Nr KW 

Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Opis nieruchomości 

 
Oszacowana wartość: 

 

 
 m. Kozienice 

 
3704/17 

 
0,2369 ha 

 
RA1K/00002173/5 

Brak planu. 
Zgodnie z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kozienice zatwierdzonego 
uchwałą nr XXIV/317/2008 Rady 
Miejskiej w Kozienicach z dnia 
09.10.2008r. teren oznaczony jest 
symbolem KDZ – droga publiczna 
klasy zbiorczej – minimalna szerokość 
w liniach rozgraniczajacych dla 
odcinków modernizowanych lub 
nowoprojektowanych  20-325 m ( w 
miejscach gdzie istniejące 
zagospodarowanie terenu nie pozwala 
na poszerzenie drogi, dopuszczalne 
jest zachowanie dotychczasowej 
szerokości drogi) . 

Nieruchomość gruntowa, na której 
umieszczona jest tablica informacyjna 
jest działką o nieregularnych granicach, 
położoną przy zbiegu dwóch ulic: na 
długości około 40 m – ul. Radomskiej 
(droga krajowa nr 49), na długości 
około 170 m ul. Wójcików, 
przylegającą na długości około 200 m 
do działki nr 3704/18 (cmentarz 
żydowski) będącej własnością Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 
z/s w Warszawie. Z uwagi na 
usytuowanie   
nieruchomości skarbowej przedmiotowy 
teren po dokonanych uzgodnieniach w 
organie architektoniczno-budowlanym 
może być jedynie wykorzystywany na 
roboty budowlane polegające na 
instalowaniu tablic i urządzeń 
reklamowych . 

Czynsz dzierżawny za wydzierżawioną 
część nieruchomości zostanie wyliczony 
na podstawie Zarządzenia Nr 120/2015 
Burmistrza Gminy Kozienice  z dnia 5 
października 2015 r.  gdzie stawka 
miesięczna  w zł netto za 1 m2 
powierzchni reklam lokalizowanych na 
nieruchomościach Gminy Kozienice 
przeznaczonych na reklamy 
wolnostojące  na terenie miejskim 
wynosi 70,00 zł. 

 
Wywieszono dnia 24.10.2018 r. w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń  
w  Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

 
 
 
Zdjęto  dnia ………………  20018r. 


