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„Gęsia Wólka” - teren niezabudowany położony między ulicami: Holowniczą (odległość ok. 

500m), Trześniowską (odległość ok. 150m) i Zaleśną (znajdującej się w obrębie Gęsiej Wólki) z 

dojazdem od ulicy Lwowskiej poprzez Trześniowską lub Holowniczą. W odległości ok. 150 m znajduje 

się bocznica kolejowa. Teren obejmuje działki o nr. ewid. 796/7, 796/15, 796/9, 796/16 stanowiące 

własność Gminy. Powierzchnia działek to 20 ha, w tym do zainwestowania ok.12 ha. Przeznaczenie w 

mpzp „Trześniówka” teren oznaczony symbolem 14 PBS, 15 PBS, 13 PBS – tereny przemysłowo-

składowe, hurtownie itp. Teren otoczony istniejącą zabudową przemysłową (składy, bazy, hurtownie), 

w pobliżu duży zakład produkcji pasz Dossche Sp. z o.o.. Jest to teren odrolniony, płaski, obecnie 

znajdują się na nim łąki, pastwiska, nieużytki. Na obszarze Gęsiej Wólki znajduje się istniejąca stacja 

transformatorowa, dostępność do przyłączy elektrycznych, pełna dostępność do istniejącej sieci 

gazowej w odległości do ok. 100m od granicy terenu, pełna dostępność do istniejącej sieci wody przy 

granicy działki, kanalizacja ciśnieniowa przebiega przez działkę, oczyszczalnia ścieków znajduje się 

przy wale na rzece Wiśle, pełna dostępność do sieci telefonicznej. Sprzedaż w drodze przetargu. 

 

 

 

„Mokoszyn” - teren przy ul. Lubelskiej. Dojazd wewnętrzną drogą dojazdową od drogi 

wojewódzkiej (ul. Lubelska). Teren obejmuje działkę o  nr 154/8 – droga  oraz nr 154/6 (z możliwością 

podziału),  o łącznej powierzchni 2,30 ha. Działki stanowią własność Gminy Sandomierz. Uzbrojenie 

pełne (z wyjątkiem kanalizacji). Pełny dostęp do infrastruktury technicznej. Przeznaczenie terenu 

oznaczonego symbolem MW1 – zabudowa wielorodzinna oraz domy kilkurodzinne, bądź zabudowa 

szeregowa. Sprzedaż w drodze przetargu. Teren położony jest przy głównym trakcie komunikacyjnym 

Kraków - Lublin. 
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„Zarzekowice” - teren przy ul. Portowej. Odległość od ul. Lwowskiej ok. 800m. Teren obejmuje 

działkę o nr 1611/3  o powierzchni 0,5771 ha. Uzbrojenie pełne. Przeznaczenie – brak miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza, teren na którym położona jest w/w 

działka, oznaczony jest symbolem 41U jako teren  zabudowy usług ogólnomiejskich. Funkcja 

dominująca – usługi komercyjne, funkcja uzupełniająca – usługi publiczne, dopuszczalna zabudowa 

mieszkaniowa. Sprzedaż w drodze przetargu.  
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„Piaski” – teren, na którym położone są działki o nr ewid. 2133/5, 2133/9 przy ul. Piaski w 

Sandomierzu – nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. 

Sandomierza – obszar, na którym położona jest w/w działka, w części określony jest symbolem – 

31MN. Stan istniejący obejmuje teren o wiejskim charakterze zabudowy, w części tereny użytków 

zielonych. Przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Funkcja dominująca – 

mieszkalnictwo jednorodzinne. Funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe. 

 

„Holownicza”  – teren na którym położona jest działka o nr ewid.: 2277/2 – obręb 5 w 

Sandomierzu – nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 

obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. 

Sandomierza – obszar określony jest symbolem 2P – jako tereny zabudowy produkcyjno-

przemysłowej. Tereny zagrożone potencjalną powodzią. Funkcja dominująca – produkcyjna, 

przemysłowa i magazynowa (składowa). Funkcja uzupełniająca  - usługi. Odległość od ul. Lwowskiej 

ok.900 m. 
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„Krukowska” – zmiana planu miejscowego – dotychczas obowiązywały ustalenia mpzp „Kruków” 

– oznaczone symbolem 2MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren oznaczony jest 

działkami o nr ewid. 1027/1, 623,1025/1 przy ul. Krukowskiej, o pow. 2,25 ha stanowiącymi własność 

Gminy Sandomierz. Pełny dostęp do infrastruktury technicznej. Dostęp komunikacyjny od drogi 

powiatowej ul. Zawichojska - dojazdem wewnętrznym.  

 


