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Zestawienie nieruchomości zasobu Gminy Masłów 

 

Lp. Obręb 

ewidencyjny 

Nr 

działki 

Pow.  

w ha 

Rodzaj 

nieruchomości 

Forma gospodarowania i 

prognoza udostępniania 

nieruchomości 

1 Barcza 114/6 0,3264 teren po kolejce dzierżawa, sprzedaż, 

ewentualnie zamiana 

114/7 0,0100 teren po kolejce dzierżawa, sprzedaż, 

ewentualnie zamiana 

114/8 0,0214 teren po kolejce dzierżawa, sprzedaż, 

ewentualnie zamiana 

114/9 0,0208 teren po kolejce dzierżawa, sprzedaż, 

ewentualnie zamiana 

114/10 0,1249 teren po kolejce dzierżawa, sprzedaż, 

ewentualnie zamiana 

114/3 0,6017 teren po kolejce dzierżawa, sprzedaż, 

ewentualnie zamiana 

Razem 1,1052 

2 Brzezinki 516/2 0,0178 droga dojazdowa 

do pól 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, służebność 

516/3 0,2200 boisko  w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

516/4 0,3128 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

516/5 0,0187 droga dojazdowa 

do pól 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, służebność 

 507 0,4700 szkoła 

podstawowa 

w trwałym zarządzie szkoły 

509/4 0,0440 droga dojazdowa 

do pól 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, służebność 

509/5 0,2122 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

509/6 0,3030 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

510 0,2700 pętla autobusowa w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część dzierżawa 

511 0,1900 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

701/3 0,0600 parking w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

701/4 0,1100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

735/13 0,0068 pod drogę 

wewnętrzną 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualna służebność 

735/14 0,1177 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 
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735/4 0,0805 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 

735/5 0,1842 droga dojazdowa w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualna służebność 

735/7 0,0821 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 

735/8 0,0865 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 

735/9 0,0867 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 

735/10 0,0892 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 

735/12 0,1171 tereny 

mieszkaniowe 

sprzedaż, zamiana 

736/2 0,0600 łąka w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, sprzedaż 

517/2 0,0162 droga dojazdowa 

do pól 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, służebność 

517/3 0,1998 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

517/4 0,2943 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

156/1 0,0139 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

157/2 0,0252 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

167/1 0,0135 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

155/1 0,0126 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

162/1 0,0199 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

163/1 0,0304 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

168/1 0,0126 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

169/1 0,0552 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

164/1 0,0256 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

166/1 0,0276 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  564/13 0,1141 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualna służebność 

581/4 0,0730 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

569/3 0,0060 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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 701/5 0,3500 pod plac 

manewrowy 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

520/2 0,0138  droga przy boisku w bezpośrednim zarządzie 

gminy, służebność 

520/3 0,4137  boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

564/9 0,0066  pod drogę 

wewnętrzną 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualna służebność 

564/11 0,0060  pod drogę 

wewnętrzną 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualna służebność 

564/18 0,0014  pod drogę 

wewnętrzną 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualna służebność 

                                    Razem 4,8707   

3 Ciekoty 255/1 0,3100 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

256/1 0,6700 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

249/1 0,0600 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

253/4 

 

0,1300  

stacja 

wodociągowa 

 

umowa użyczenia dla 

Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji 254/4 0,2400 

257/4 0,0700 

253/5 0,6100 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

254/5 0,7600 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

257/1 1,0200 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

257/5 0,8200 teren przy 

zbiorniku 

wodnym 

umowa użyczenia dla GOKiS 

258 0,3900 teren przy 

zbiorniku 

wodnym - 

amfiteatr 

umowa użyczenia dla GOKiS 

265/3 0,0300 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

265/5 0,0100 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

266/1 0,0100 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

269/1 0,0700 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

277 0,0900 zbiornik wodny umowa użyczenia dla GOKiS 

267/1 0,0325 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

268/1 0,0177 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

268/2 0,0036 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

269/3 0,0239 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

272/1 0,0027 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

273/1 0,0012 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

282/4 0,0338 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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283/1 0,0561 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

287/6 0,0216 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

288/1 0,0166 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

288/2 0,0008 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

289/6 0,0166 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

289/7 0,0029 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

28/2 0,3100 rolna dzierżawa, zamiana, sprzedaż, 

służebność 

30/2 0,0900 rolna 

rów 

dzierżawa, zamiana, sprzedaż, 

służebność 

304/5 0,0135 rów w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  286/7 0,0039 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

270/1 0,0027 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

285/1 0,0126 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

223/7 0,0276 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

223/9 0,0042 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

223/11 0,0042 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

223/13 0,0049 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

223/15 0,0037 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

226/8 0,0038 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

226/6 0,0024 droga  w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

226/4 0,0027 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

227/1 0,0084 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

228/1 0,0027 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

230/8 0,0219 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

229/4 0,0067 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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229/6 0,0036 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

229/8 0,0092 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  187 0,3500 rolna w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

208 0,2000 budowlana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa 

236 1,8000 rolna w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

237/4 0,1600 rolna w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

237/2 1,7100 remiza umowa użyczenia GOKiS 

1525/1 0,0300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

                                     Razem 10,3087   

4 Dąbrowa 438/2 0,3400 stacja 

wodociągowa 

umowa użyczenia dla MZWiK 

1030/8 0,0004 studnia 

wodomierzowa 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

14/33 0,2559 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część dzierżawa, część 

zamiana  

14/73 0,0887 boisko w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

14/84 1,2278 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

724/10 0,0112 zawrotka 

samochodowa 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

14/16 0,1924 świetlica umowa użyczenia GOKiS 

1/18 0,3002 zawrotka w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

783/2 0,0800 niezabudowana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

739/13 0,0660 droga dojazdowa do 

działek pod świetlicę 

wiejską 

udział 2/7, w bezpośrednim 

zarządzie gminy 

735/10 0,0361 pod świetlicę 

wiejską 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

737/9 0,0333 pod świetlicę 

wiejską 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

739/7 0,0260 pod świetlicę 

wiejską 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

735/11 0,0375 pod świetlicę 

wiejską 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

737/10 0,0329 pod świetlicę 

wiejską 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

739/8 0,0249 pod świetlicę 

wiejską 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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14/111 0,2211 zabudowana 

budynkiem 

administracyjnym 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa 

  287/5 1,0420 budowlana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa, 

służebność 

 14/18 0,1000 zabudowana 

budynkiem 

szkolnym 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

 14/20 0,3200 w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

 219/8 0,0795 resztówki po dr.kraj. w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

 222/4 0,0859 resztówki po dr.kraj. w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

 1733/4 0,1624 resztówki po dr.kraj. w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

 1726/2 0,0392 resztówki po dr.kraj. w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

 711 0,3800  droga-do ARiMR w bezpośrednim zarządzie 

gminy, 

 1784 0,1400  droga-osiedle w bezpośrednim zarządzie 

gminy, 

 1763 0,1100  droga-osiedle w bezpośrednim zarządzie 

gminy, 

 14/151 0,2855  powiększenie boiska w bezpośrednim zarządzie 

gminy, 

 14/152 0,2992  pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy, 

 14/153 0,1489  niezabudowana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, 

                   Własność 5,2123 

Użytkowanie wieczyste 0,9547 

Razem 6,1670 

5 Kielce 283/5 0,0489 droga dojazdowa do 

działek pod świetlicę 
udział 2/7, w bezpośrednim 

zarządzie gminy 

Razem 0,0489 

6 Domaszowice 90/4 0,1009 pod zabudowę 

mieszkaniową 

sprzedaż  

90/8 0,0808 pod zabudowę 

mieszkaniową 

sprzedaż  

90/11 0,0984 pod zabudowę 

mieszkaniową 

sprzedaż  

90/12 0,0361 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

90/13 0,0012 stacja 

transformatorowa 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualne służebności 

36/4 0,0018 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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473/2 0,4522 hydrofornia w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, służebność 

172/15 0,0766 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

58/9 0,0103 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

107/5 0,0099 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

107/8 0,0024 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

128/13 0,0150 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

128/18 0,0221 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

 130/15 0,0680 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

129/15 0,0115 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

129/20 0,0173 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

127/5 0,0074 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

127/8 0,0086 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

11/3 0,0122 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

130/21 0,0104 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

130/16 0,0026 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

51/16 0,0138 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

157/1 0,0036 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

 80/1 0,0088 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

80/11 0,0090 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

8/8 0,0051 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

48/11 0,0119 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

74/1 0,0259  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

74/3 0,0258  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

18/20 0,0055  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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 29/4 0,0019  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

45/5 0,0148  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

79/1 0,0146  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

79/4 0,0158  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

368/6 0,0282  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

127/9 0,0082  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

127/12 0,0095  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

387/4 0,0210  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

44/11 0,0126  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

342/2 0,2834  pod drogę 

wewnętrzną i 

odwodnienie żłobka 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

129/25 0,0115  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

129/28 0,0172  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

129/21 0,0112  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

129/24 0,0168  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

                       Razem 1,6218 

6 Masłów 

Drugi 

612/1 0,3000 studnie umowa użyczenia dla 

Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji 

służebność 

438 0,1000 działka pod 

świetlicą 

umowa użyczenia dla GOKiS 

1033/8 0,4117 boisko+pętla w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

1009/4 0,1273 droga dojazdowa 

do pompowni 

w trwałym zarządzie szkoły, 

sprzedaż części lub służebność 

1009/5 0,0820 szkoła 

podstawowa 

w trwałym zarządzie szkoły, 

sprzedaż lub służebność, 

dzierżawa 

1009/6 0,0651 teren przy szkole w trwałym zarządzie szkoły, 

sprzedaż lub służebność, 

dzierżawa 

1009/7 0,7321 teren przy szkole w trwałym zarządzie szkoły, 

sprzedaż lub służebność, 

dzierżawa 
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802/5 0,0172 skarpa w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

803/1 0,0091 skarpa w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

523/1 0,1580 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1118/1 0,0150 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1120/1 0,0149 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1121/1 0,0251 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1134/1 0,1096 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1136/1 0,0061 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1136/2 0,0768 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1139/1 0,0077 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1139/2 0,0110 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1356 0,4800  

 

 

 

 

 

 

 

 

pod zbiornik 

retencyjny 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1368 0,1400 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1372 0,1000 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  1380 0,1500 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1389 0,0700 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1393 0,1500 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1399 0,1400 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1403 0,0800 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1407 0,0400 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1411 0,0400 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1415 0,0400 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1419 0,0700 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1423 0,0500 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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1445 0,0700 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

252 0,2200 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

253 0,1800 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

254 0,1700 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  16/9 0,0301  

droga 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

16/11 0,2004 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1381/1 0,5186  

 

 

pod zbiornik 

retencyjny 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1444/1 2,5483 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1454/1 0,4035 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

257 0,1000 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

194 1,3500 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

460/1 0,9837 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1339/1 1,1142 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

576/3 0,0005 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

347/6 0,0073 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

348/5 0,0078 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

345/4 0,0065 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

346/5 0,0071 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

Razem  11,7367   

7 Masłów 

Pierwszy 

137 0,4300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

195/2 0,1400 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

283 0,3900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

719 0,1200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

72 0,6000 leśna rezerwa pod ewentualne 

zamiany lub inwestycje gminne 

562 0,3300 leśna rezerwa pod ewentualne 

zamiany lub sprzedaż  
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569 0,6900 leśna rezerwa pod ewentualne 

zamiany lub sprzedaż  

1084 0,8000 rola,  

łąka 

nieużytek 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, sprzedaż 

1091 0,5900 leśna rezerwa pod ewentualne 

zamiany lub sprzedaż  

1092 0,5000 leśna rezerwa pod ewentualne 

zamiany lub sprzedaż  

154/2 2,0100 rolna - rezerwa pod inwestycje 

gminne (boisko), część 

dzierżawa 

37/1 0,0145 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

38/1 0,0169 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

101/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

103/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

105/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

106/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

107/1 0,0200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

108/1 0,0200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

689/8 0,0051 studnia 

wodomierzowa 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

874/1 0,1356 część 

oczyszczalnia 

(232,5m2) 

umowa użyczenia dla MZWiK 

875/1 0,0780 GOPS w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

875/7 0,1876 boisko + Urząd 

Gminy  

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

875/8 0,4224 teren pod halą 

sportową 

trwały zarząd dla szkoły 

875/5 0,1400 budynek UG  część przekazana w 

użytkowanie wieczyste dla 

poczty 212m2 

27/6 0,0042 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

29/3 0,0099 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

39/10 0,0127 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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40/3 0,0061 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

420/2 0,0686 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

194 0,0600 zasuwy 

wodociągowe 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

332 0,3000 rolna w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1081 2,6500 rola 

pastwisko 

nieużytek 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, sprzedaż 

152/1 0,0015 - rolna 

 

- część zbiorniki 

I-ej strefy ciśnień 

wraz z 

pompownią 

(0,4400 ha) 

- rezerwa pod inwestycję 

gminne (boisko) 

- część pod dzierżawę 

- działka 152/2 sprzedaż 

- działki 152/3 i 153/2 sprzedaż  

-umowa użyczenia dla MZWiK 

152/2 0,1942 

152/3 0,0089 

152/4 1,9054 

153/1 0,0041 

  153/2 0,1339 

153/3 2,0020 

830/10 0,0051 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

953/38 0,1095 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

953/15 0,0400 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

953/32 0,2300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1102/1 0,2351 ciąg pieszo-

rowerowy 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1102/3 0,7189 ciąg pieszo-

rowerowy 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

32 0,0400 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

6/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

8/1 0,0012 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

8/2 0,0015 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

9/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

12/1 0,0200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

13/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

14/1 0,0200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

874/2 0,0900  

szkoła 

w trwałym zarządzie szkoły 

875/3 0,7100 w trwałym zarządzie szkoły 
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876 0,0400 w trwałym zarządzie szkoły 

771/12 0,0634 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

832/8 0,0068 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

820/1 0,0118 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

761/6 0,0073 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

817/5 0,0029 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

812/6 0,0017 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

812/8 0,0017 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

825/1 0,0060 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

766/8 0,0020 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

817/3 0,0081 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

766/4 0,0074 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

766/6 0,0079 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

761/12 0,0031 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

812/4 0,0018 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

830/8 0,0044 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

761/8 0,0065 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

811/14 0,0022 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

811/10 0,0049 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

828/9 0,0049 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

814/3 0,0037 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

814/5 0,0046 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

828/11 0,0046 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

827/1 0,0063 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

845/3 0,0076 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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815/1 0,0119 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

695/8 0,0123 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

695/7 0,0208 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

708/2 0,0470 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

671/2 0,0635 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

671/3 0,0135 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

724/2 0,0340 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

720/4 0,0930 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

696/5 0,0206 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

696/6 0,0126 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

697/2 0,0361 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

665/2 0,1151 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

726/4 0,0601 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

663/2 0,0612 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

660/1 0,0021 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

714/2 0,0462 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

664/2 0,1137 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

723/2 0,0916 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

705/5 0,0722 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

669/4 0,0390 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

669/7 0,0413 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

691/5 0,0723 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

691/6 0,0135 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

670/2 0,0663 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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710/2 0,0852 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

699/2 0,0344 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

703/2 0,0522 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

702/2 0,0419 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

721/7 0,0399 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

721/10 0,0320 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

666/7 0,0624 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

956/14 0,0095 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

715/10 0,0478 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

715/11 0,0112 pod drogę w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

711/2 0,0551 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

698/2 0,0371 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

704/2 0,0526 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

713/6 0,0931 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

717/2 0,0320 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

709/2 0,0484 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

718/2 0,0324 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

667/4 0,0626 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

693/5 0,0340 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

668/2 0,0592 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

707/2 0,0457 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

816/4 0,0059 pod drogę – 

Podklonówka II 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  861/2 0,0176 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

700/2 0,0357 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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730/10 0,0080 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

891/2 0,0063 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

892/3 0,0053 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

892/6 0,0055 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

962/25 0,0080 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1107/1 0,0119 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1107/2 0,0166 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

950/9 0,0178 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

967/1 0,0155 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

811/38 0,0329 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

688/10 0,0112 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

151 0,0400 droga koło 

pompowni 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

328 0,4800 droga na Klonówce w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

329 0,5400 droga na Klonówce w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

330 0,8000 droga-MI/MII na 

Klonówce 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

736 0,2200 droga-ul. Piaskowa w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

773/2 0,8378 droga-ul. 

Modrzewiowa 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

818 0,1400 droga do piaskowni w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

822 0,7600 droga-ul. 

Świerczyńska 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

829 0,3200 droga-u. Działkowa w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

838 0,0900 droga –ul. Zielona w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

839 0,6900 droga-ul. Zielona w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

864 0,1900 droga- ul. Foliowa w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

873 0,3500 droga-ul. Miodowa w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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881 0,1100 droga-do lotniska w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

925 0,2100 droga-ul. Mała w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

936/2 0,2898 droga-MI/MK w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

963/2 0,4192 droga obok Dller w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

977/2 0,4695 droga-MI/MK w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

875/2 0,1200 pod Ośrodkiem 

Zdrowia 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

860/6 0,0433 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

42/5 0,0177 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

43/5 0,0176 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

689/10 0,0081 wlot do przepustu 

przy ul. Spokojnej 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

903 1,3000 droga-ul. Spokojna w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

980/1 0,0002 droga od ul. Jana Pawła II 
w dół 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

980/2 0,0298 droga od ul. Jana Pawła II 
w dół 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

976/1 0,0062  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

976/3 0,0067  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

976/4 0,0357  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

872/15 0,0201  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

872/16 0,0325  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

281/21 0,0317  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

954/22 0,0100  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

724/6 0,0153  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

952/10 0,0059  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

952/11 0,0059  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1102/5 0,8112  pod rewitalizację 

Masłowa 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualnie dzierżawa 
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815/3 0,0147  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

872/17 0,0363  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

872/18 0,0551  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

830/12 0,0078  poszerzenie ul. 

Świerczyńskiej 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

836/9 0,0213  pod drogę – art. 98 

ugn 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

                      Razem       29,4295 

8 Mąchocice 

Kapitulne 

723/1  0,2200 rolno-leśna rezerwa pod ewentualne 

zamiany, sprzedaż 

444/1 0,0571 rolno-leśna rezerwa pod pompownię, 

sprzedaż 

444/2 1,4229 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1036/5 0,3300 odwiert w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

432/1 0,0361 zabudowa 

przystanek 

autobusowy 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, sprzedaż 432/2 0,0939 

380/2 0,1821 rolna w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

910/3 0,0145 Dom 

Nauczyciela 

w trwałym zarządzie szkoły, 

sprzedaż działki 910/3, 

obciążenie służebnością działki 

nr 910/4 910/4 0,9437 szkoła 

967/3 0,0031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chodnik 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

967/5 0,0029 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

968/3 0,0025 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

969/1 0,0050 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

971/11 0,0016 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

972/1 0,0013 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

978/1 0,0080 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1146/9 0,0019 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1146/5 0,0012 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1146/7 0,0015 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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970/5 0,0004 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

970/3 0,0018 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

971/9 0,0017 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

975/1 0,0009 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

991/10 0,0005 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

991/12 0,0026 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

991/14 0,0031 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

951/7 0,0069 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

952/3 0,0015 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

952/5 0,0008 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

954/3 0,0040 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

  954/5 0,0051 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

956/5 0,0018 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

956/7 0,0014 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

957/8 0,0002 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

958/3 0,0024 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

958/5 0,0030 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

959/3 0,0009 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

960/1 0,0043 w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

 

842 0,4900 niezabudowana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, sprzedaż  

391/3 0,0367 letniskowa umowa użyczenia dla GOKiS, 

sprzedaż 

  391/4 4,4933 letniskowa umowa użyczenia dla GOKiS, 

sprzedaż 

408 0,3000 remiza strażacka w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część dzierżawa 

901/1 0,1497 teren przy 

Agronomówce 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 901/2 0,0685 
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530/1 0,0016 pod pompownię w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż 

530/2 0,0584 pod zawrotkę  w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

789/5 0,0137 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

325 0,1700  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy,  sprzedaż, dzierżawa, 

służebność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy,  sprzedaż, dzierżawa, 

służebność 

 

398/2 0,0053 mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

398/4 0,1261 mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

398/5 0,0209  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

398/7 0,0231  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

398/8 0,1714  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

398/9 0,0257  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

398/10 0,0134  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

403/1 0,0060  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

834 0,1600  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

836 0,1200  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

839 0,1400  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

840 0,1400  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

326/1 0,0307  droga 

326/2 0,0008  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

326/3 0,0030  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

326/4 0,0257  droga 

398/6 0,0575  mienie gromadzkie – 

grunty szkolne 

785/7 0,0074  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

785/12 0,0074  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

898 0,4500 droga-szkoła w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1045 1,1200 droga-Zakaniów w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1152 0,1200 droga-Golica w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

829/1 0,0221  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

794/2 0,0136  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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800/3 0,0128  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

773/12 0,0180  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

774/9 0,0172  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

782/4 0,0138  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

895 0,2069  Ośrodek Zdrowia w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część sprzedaż 

Własność 10,7533 

Użytkowanie wieczyste 1,4800 

                       Razem 12,2333 

9 Mąchocice 

Scholasteria 

148/1 0,0496 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

149/3 0,0498 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

193/1 0,0732 droga w trwałym zarządzie szkoły 

193/2 0,2988 szkoła 

podstawowa 

w trwałym zarządzie szkoły 

194/1 0,9070 szkoła 

podstawowa 

w trwałym zarządzie szkoły 

276 0,6000 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

277 0,3200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

192/2 0,0214 studnia-szkoła w trwałym zarządzie szkoły 

129/2 0,0300 pod drogę  w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

                       Razem 2,3498 

10 Wola 

Kopcowa 

506/1 0,2285 tereny 

rekreacyjne 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, zamiana, 

sprzedaż 

506/2 0,0418 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/3 0,0490 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/4 0,0467 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/5 0,0491 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  
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506/6 0,0622 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/7 0,0302 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/8 0,0430 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/9 0,0492 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/10 0,0434 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/11 0,0429 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/12 0,0347 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/13 0,0520 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/14 0,0424 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/15 0,0435 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/16 0,0337 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/17 0,0455 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  
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506/18 0,0548 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/19 0,0555 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/20 0,1592 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/38 0,0182 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

506/39 0,0314 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/22 0,0485 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/23 0,0489 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/24 0,0495 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/25 0,0426 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/26 0,0495 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/27 0,0435 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/28 0,0474 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/29 0,0388 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  
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506/30 0,0467 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/31 0,0380 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/32 0,0489 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/33 0,0355 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/34 0,0457 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/35 0,0356 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/36 0,0440 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

506/37 0,0554 tereny 

rekreacyjne – 

ogródki 

działkowe 

użytkowanie – Polski Związek 

Działkowców Okręg 

Świętokrzyski  

178/13 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

251/1 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

402/11 0,1000 stacja 

wodociągowa + 

ujęcie wody 

droga 

umowa użyczenia dla 

Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji 
402/12 0,1000 

402/31 0,0415 

 

105 0,4900 zabudowa 

rolna 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

245 0,7700 Dom Ludowy w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część dzierżawa 

540 0,1500 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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11 43,4800 ogródki 

działkowe 

Polski Związek Działkowców – 

użytkowanie 

656 0,2400 ogródki 

działkowe 

Polski Związek Działkowców – 

użytkowanie 

469/8 0,0053 przy pompowni w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż 

 

469/4 0,0073 przy pompowni  

droga 

wewnętrzna 

w bezpośrednim zarządzie gminy 

Działka nr 469/4: ½ własność Gminy 

Masłów i 

½ własność Marek i Dorota Bilscy. 
Działka nr 469/6: własność Gminy Masłów  

Działka nr 469/4 obciążona służebnością. 

469/6 0,0014 

  208/1 0,1003 pętla w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa 

208/5 0,0804 budowlana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, 

sprzedaż  

208/6 0,1128 budowlana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, 

sprzedaż  

208/7 0,1407 budowlana w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, 

sprzedaż  

208/8 0,0128 poszerzenie progi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

208/9 0,0524 poszerzenie drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

257/5 0,0285 przy rzece 

przy rzece 

 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa, 

zamiana 257/6 0,0040 

257/7 0,0104 przy rzece 

 

257/8 0,0670 rzeka 

257/9 0,0040 przy rzece 

 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa, 

zamiana 

257/10 0,0570 skarpa w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część dzierżawa 

257/11 0,9817 boisko remiza w bezpośrednim zarządzie 

gminy, część użyczenie 

GOKiS, część dzierżawa 

258/1 0,0007 teren starej 

remizy 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa, 

zamiana 

258/5 0,0048 przy rzece w bezpośrednim zarządzie 

gminy, ewentualne obciążenie 

służebnością, część dzierżawa 
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 258/6 0,0692 teren starej 

remizy 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa, 

zamiana 

258/4 0,0682 teren przy rzece 

za pompownią 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, sprzedaż, dzierżawa, 

zamiana 

472/6 0,0242 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

472/7 0,0364 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

481/8 0,0360 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

627/1 0,0247 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

627/8 0,0520 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

290/3 0,0106 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

422/26 0,0608 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

422/27 0,0342 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

149/3 0,0082 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

151/1 0,0086 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

196/1 0,0047 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

197/1 0,0050 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

172/6 0,0098 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

283/1 0,0035 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

473/4 0,0261 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

569/1 0,5620 teren przy 

zalewie 

w bezpośrednim zarządzie 

gminy, dzierżawa, sprzedaż 

489/7 0,0270 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

497/11 0,0225 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

303/7 0,0108 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

303/9 0,0213 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

303/14 0,0107 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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303/16 0,0209 pod drogi w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

204/12 0,0167 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

331/1 0,0329 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

497/6 0,0074 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

623/2 0,0082 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

623/1 0,0082 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

250/6 0,0017 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

251/10 0,0193 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

635/1 0,0091 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

319/6 0,0268 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

613/1 0,0080 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

430/7 0,0171 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

432/3 0,0181 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

248/1 0,0092 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

312/1 0,0165 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

239/1 0,0087 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

486/7 0,0154 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

486/8 0,0074 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

631/1 0,0071 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

631/7 0,0054 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

288/3 0,0116 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

624/1 0,0086 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

624/2 0,0087 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

1 0,2100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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209 0,0900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

225 0,0900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

272 0,0900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

299 0,0800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

328 0,0200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

377/5 0,0300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

418 0,0800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

419 0,1300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

420 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

454 0,0300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

518 0,1300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

519 0,1800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

520 0,2800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

523 0,0300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

524 0,0800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

525 0,0700 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

526 0,0600 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

527 0,0300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

529 0,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

530 0,0800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

531 0,8000 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

532 0,0400 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

536 0,1700 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

537 0,2600 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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538 0,3900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

539 0,4200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

541 0,0900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

542 0,2000 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

543 1,1400 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

544 0,0700 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

548 0,0600 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

560 0,2300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

626 0,3000 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

655 0,0300 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

664 0,9000 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

252 0,1200 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

363 0,5500 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

516/2 0,0800 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

516/3 0,6900 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

521 0,6400 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

522 0,2600 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

528 1,0100 droga w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

429/4 0,0231 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

667/6 0,0083 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

423/19 0,0059 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

423/20 0,0429 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

648/11 0,0123 pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

445/6 0,0061  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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445/8 0,0059  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

203/18 0,0061  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

487/1 0,2342  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

487/9 0,0135  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

223/2 0,0080  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

568/5 0,0091  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

170/1 0,0024  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

171/1 0,0090  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

445/10 0,0275  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

295/6 0,0242  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

578/1 0,0082  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

621/1 0,0082  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

621/6 0,0084  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

622/1 0,0085  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

622/3 0,0084  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

145/1 0,0085  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

147/1 0,0083  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

98/3 0,0085  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

98/5 0,0329  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

98/9 0,0319  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

300/1 0,0117  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

300/2 0,0532  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

300/3 0,0257  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

494/4 0,0433  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 
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492/8 0,0321  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

492/10 0,0439  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

477/3 0,0108  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

477/9 0,0210  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

477/10 0,0195  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

472/8 0,0608  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

472/9 0,0178  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

501/1 0,0120  pod drogę – art. 98 

ugn 
w bezpośrednim zarządzie 

gminy 

                       Razem 61,6500 

Własność   139,0869   

Użytkowanie 

wieczyste 

 2,4347   

Razem  141,5216   

 

 

 

Prognoza wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości – ok. 

12.000,00 zł. 
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Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 

 

Lp. Obręb 

ewidencyjny 

Nr 

działki 

Pow. 

w ha 

1 Masłów 

Pierwszy 

część działki 

875/5 

0,1400 

udział 82.30/543.30 co 

stanowi 212 m2 

2 1090/12 0,1606 

3 1090/3 0,0216 

5 1090/10 0,1408 

                                            Razem 0,3442 

 

Prognoza wpływów osiąganych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 

Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste – 11.000,00 zł. 

 

 

Prognoza aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gminy oddanych w użytkowanie wieczyste -  w 2019r. przewiduje się 

aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

 
 

 


