
Nieruchomość do sprzedania

Gnojno

20 maja 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 
ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych 
na tym gruncie budynków - administracyjnego  o powierzchni użytkowej 181,50 
m2 oraz gospodarczego o powierzchni użytkowej 24,90 m2, stanowiących 
odrębny od gruntu przedmiot prawa własności. . 

Cena wywoławcza: 192 000,00 zł

Data przetargu: listopad 2014 roku



Przedmiot sprzedaży:
Miejscowość Gnojno, gmina Gnojno, powiat buski, województwo 

świętokrzyskie
Powierzchnia 
użytkowa 
budynków

budynek administracyjny o pow. użytkowej 181,50 m2, 
budynek gospodarczy o pow. użytkowej 24,90 m2, 

Działka 
ewidencyjna

Nr 724/2 o powierzchni 0,1899 ha obręb 5 Gnojno

Księga wieczysta Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr 
KI1B/00003458/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w 
Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.





Grunt

Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu: energia 
elektryczna, woda, kanalizacja, CO z kotłowni własnej olejowej
nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Posiada 
bezpośredni dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu: energia 
elektryczna, woda, kanalizacja.

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego

Zgodnie z istniejącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gnojno uchwalonego Uchwałą Nr XXI/110/05 Rady 
Gminy z dnia 30 marca 2005 r. działka nr: 724/2 położona się na:
- terenach usług,
- terenach dolin rzecznych współtworzących podstawę systemu ekologicznego.



Zespół budynków
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektW tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektóów  znajdujw  znajdująących sicych sięę na na 
terenie nieruchomoterenie nieruchomośścici

Obiekt PU [m2]
Budynek administracyjny 181,50
Budynek gospodarczy 24,90

Razem: 206,40



Informacje dodatkowe
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obciW tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obciążążonych stosunkiem onych stosunkiem 
najmu:najmu:

Obiekt PU budynku [m2] w tym pow. 
wynajęta [m2]

Budynek administracyjny 181,50 70,70

Zgodnie z art. 678 Zgodnie z art. 678 §§ 1 1 KcKc, nabywca mo, nabywca możże wypowiedziee wypowiedziećć najem z zachowaniem najem z zachowaniem 
11--miesimiesięęcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesicznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąąca kalendarzowego.ca kalendarzowego.

Na wniosek oferenta, ktNa wniosek oferenta, któóry wygra przetarg, Poczta Polska S.A. mory wygra przetarg, Poczta Polska S.A. możże e 
wypowiedziewypowiedziećć najem z zachowaniem 3najem z zachowaniem 3--miesimiesięęcznego okresu wypowiedzenia.cznego okresu wypowiedzenia.



Dostępność komunikacyjna

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 765         
w kierunku Kielc. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z drogi asfaltowej. 
Miejscowość Gnojno położona jest w odległości: 

- 25 km od miasta powiatowego Busko-Zdrój

- 40 km od miasta Kielce

- 41 km od miasta powiatowego Jędrzejów



Lokalizacja i sąsiedztwo

Gmina Gnojno położona jest w południowo-wschodniej części województwa 
świętokrzyskiego około 50 km od Kielc. Posiada duże walory ekologiczne oraz 

spory potencjał gospodarczy dla przyszłych inwestorów, zwłaszcza z branży 
rolniczo-przetwórczej. Na terenie gminy znajduje się wiele atrakcji turystycznych. 
Położona jest z dala od wielkiego przemysłu, na urozmaiconym, pagórkowatym 

terenie porośniętym liczną roślinnością i zdrowymi lasami. Malowniczości dodają
okolicy rzeki Sanica, Wschodnia i Rudnianka. Położenie tych rzek stwarza dobre 

warunki do zakładania stawów rybnych.
Wyceniana nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 
nr 765  w kierunku Kielc. W sąsiedztwie tereny zabudowane jak również drobne 

punkty handlowo – usługowe.



Dane kontaktowe:

Poczta Polska S.A. 
Pion Infrastruktury
ul. W. Moritza 2,
20-900 Lublin

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem tel.:
Izabela Starosta-Gdula, tel. 81 710 63 25, 502 015 496
Monika Kwiatkowska (administrator), tel. 41 344 80 17, 502 015 253



Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony 

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy jak również jakiegokolwiek 

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszura, wobec czego nabywca 

powinien na własna rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan 

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.

Zastrzeżenie:


