
UCHWAŁA NR XLIII/387/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz oczyszczalnią ścieków 
usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią 
wodną w Wojnowicach ul. Górna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżawy w przedmiocie umów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4  ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),

R a d a  M i e j s k a  w  K i e t r z u  uchwala co następuje :

§ 1. 

1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,1000 ha z części działki nr 
27/11 położonej w Lubotyniu, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z oczyszczalnią ścieków, usytuowaną na 
tym gruncie,

2. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,3119 ha oznaczonego działką 
nr 27/26 położoną w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z oczyszczalnią ścieków, 
usytuowaną na tym gruncie,

3. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,5515 ha oznaczonego działką 
nr 37/3 położoną w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z oczyszczalnią ścieków, usytuowaną na 
tym gruncie,

4. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,0285 ha oznaczonego 
działkami nr 15/11 i nr 15/16 położonych w Wojnowicach, stanowiące własność Gminy Kietrz wraz z budynkiem 
hydroforni i siecią wodną, usytuowaną na tym gruncie,

5. W/w nieruchomości sa ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na grunt na 

którym są usytuowane oczyszczalnie ścieków oraz hydrofornia i sieć wodna opisany w § 1 pkt 1-4  z 
dotychczasowym dzierżawcą.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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Załącznik nr 1do Uchwały Nr XLIII/387/2017

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 października 2017 r.

Lp. Miejscowość Położenie Numer działki Powierzchnia 
gruntu do 
dzierżawy   w 
m2

Okres dzierżawy Cel dzierżawy Dzierżawca – umowa 
z dnia

Uwagi

1
Lubotyń -

część gruntu  z 
działki nr 27/11 0,1000

Na czas 
nieoznaczony 

Wydzierżawienie 
gruntu wraz z 
oczyszczalnią 

ścieków

Nr                
WGN.6845.89.2014
z dnia 03.03..2014 r. 

przedłużenie 
umowy na czas 
nieoznaczony

2 Wojnowice ul. Górna
grunt oznaczony 
działką nr 27/26 0,3119

Na czas 
nieoznaczony 

Wydzierżawienie 
gruntu wraz z 
oczyszczalnią 

ścieków

Nr. 
WGN.6845.122.2014.TB  

z dnia  23.05.2014 r.

przedłużenie 
umowy na czas 
nieoznaczony

3 Pilszcz -
grunt oznaczony 
działką nr 37/3 0,5515

Na czas 
nieoznaczony 

Wydzierżawienie 
gruntu wraz z 
oczyszczalnią 

ścieków

Nr. WGN.6845.138.2014      
z dnia  08.07.2014 r.

przedłużenie 
umowy na czas 
nieoznaczony

4 Wojnowice ul. Górna
grunt oznaczony 

działkami nr 
15/11 i 15/16

0,0285
Na czas 

nieoznaczony
Wydzierżawienie 

gruntu wraz z 
budynkiem 

hydroforni i siecią 
wodną

Nr. 
WGN.6845.139.2014.TB

z dnia 08.07.2014 r.

przedłużenie 
umowy na czas 
nieoznaczony
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