
UCHWAŁA NR XLIV/389/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod garaż, kiosk, pomieszczenia 
gospodarcze, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta 

sama nieruchomość.

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. 
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 

mienia gminy Kietrz, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na plac pod garaż, kiosk, 
pomieszczenia gospodarcze, gdyż po umowie zawartej na okres 3 lat przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama 
nieruchomość.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/389/2017

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 30 listopada 2017 r.

Lp. Miejscowoś
ć

Położenie Numer działki Powierzchnia 
gruntu lub 
pomieszczenia 
do dzierża                       
wy w m2

Okres dzierżawy Cel dzierżawy Dzierżawca – umowa 
z dnia

Uwagi

1.
Kietrz ul. Traugutta część gruntu z 

działki nr 1876 15,00
3 lata 
od  02.03.2018 r.                  
do  01.03.2021 r.

plac  pod garaż
Nr. 
WGN.6845.103.2015.HP    
z dnia  02.03.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

2.
Kietrz ul. Okrzei część gruntu  z 

działki nr 1977/2 15,00
3 lata
od  01.02.2018 r.                  
do  31.01.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.53.2015.HP    
z dnia  02.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

3.
Kietrz ul. Okrzei część gruntu  z 

działki nr 1977/2 18,00
3 lata 
od  01.02.2018 r.                  
do  31.01.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.54.2015.HP  
z dnia  02.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

4.
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 2028/4 15,00
3 lata 
od  13.02.2018 r.                  
do  12.02.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.75.2015.HP  
z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

5.
Kietrz ul. Głubczycka część gruntu z 

działki nr 1642/3 45,00
3 lata 
od  13.02.2018 r.                  
do  12.02.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.85.2015.HP  
z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

6.
Kietrz ul. Krasińskiego część gruntu z 

działki nr 1874/7 15,00
3 lata 
od  13.02.2018 r.                  
do  12.02.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.80.2015.HP  
z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

7.
Kietrz ul. Krasińskiego część gruntu  z 

działki nr 1874/7 11,00
3 lata 
od  13.02.2018 r. do  
12.02.2021 r.

plac pod          
garaż

Nr. 
WGN.6845.81.2015.HP  
z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

8.
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 2028/4 15,00
3 lata 
od  13.02.2018 r. do  
12.02.2021 r.

plac pod          
garaż

Nr. 
WGN.6845.76.2015.HP  
z dnia  31.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata
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9.
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 2028/4
15,00 3 lata

od 13.02.2018 r. do 
12.02.2021 r. 

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.77.2015.HP  
z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na dalsze  
3 lata

10.
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 2028/4
18,00 3 lata

od  13.02.2018 r. do  
12.02.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.78.2015.H
P  z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

11.

Kietrz ul. Okopowa część gruntu z 
działki nr 46/6

18,00 3 lata
od  13.02.2018 r. do  
12.02.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.82a.2015.
HP  z dnia  13.02.2015 
r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

12.
Kietrz ul. Krasińskiego część gruntu z 

działki nr 1874/7
12,00 3 lata

od  13.02.2018 r. do  
12.02.2021 r.

plac pod garaż  Nr. 
WGN.6845.82.2015.H
P  z dnia  13.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

13.
Kietrz ul. Krasińskiego część gruntu z 

działki nr 1874/7
15,00 3 lata

od  26.02.2018 r. 
do  25.02.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.97.2015.H
P  z dnia  26.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

14.

Kietrz ul. Krasińskiego część gruntu z  
działki nr 1874/7

10,00 3 lata
od  27.04.2018 r. 
do  26.04.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.125.2015.
HP  z dnia  27.04.2015 
r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

15.

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z  
działki nr 1985

15,00 3 lata
od  15.06.2018 r. 
do  14.06.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.151.2015.
HP  z dnia  15.06.2015 
r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

16.

Kietrz ul. Okopowa pomieszczenie 
gospodarcze 
usytuowane na 
gruncie działki nr 
46/6

20,00 3 lata
od  03.08.2018 r. 
do  02.08.2021 r.

z  przeznaczeniem 
na komórkę

Nr. 
WGN.6845.162.2015.
HP  z dnia  03.08.2015 
r.

przedłużenie 
umowy  na
dalsze 3 lata

17.

Kietrz ul. Okopowa część gruntu z 
działki nr 
1852/10

15,00 3 lata
od  19.10.2018 r.
do  18.10.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.189.2015.
HP  z dnia  19.10.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

18.

Kietrz ul. 3 Maja część gruntu z 
działki
1840/4

14,00 3 lata
od  14.12.2018 r.
do  13.12.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.205.2015.
HP  z dnia  14.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

19. Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 20,00 3 lata plac pod garaż Nr. przedłużenie 

Id: 83F635DB-D8AF-4E43-9A8F-1A5BFC1872AC. Podpisany Strona 2



działki
1979/3

od  12.03.2018 r.
do  11.03.2021 r.

WGN.6845.114.2015.
HP  z dnia  12.03.2015 
r.

umowy na dalsze 
3 lata

20.

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 
działki nr 1979/3

21,00 3 lata
od  12.03.2018 r.
do  11.03.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.115.2015.
HP  z dnia  12.03.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

21.

Kietrz ul. Traugutta część gruntu z 
działki nr 1876

15,00 3 lata
od  01.01.2019 r.
do  31.12.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.214.2015.
HP  z dnia  31.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

22.

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 
działki nr 1985

30,00 3 lata                   od  
02.07.2018 r.
do  01.07.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.156.2015.
HP  z dnia  02.07.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

23.

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 
działki  nr 
2028/4

15,00 3 lata
od  01.11.2018 r.
do  31.10.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.195.2015.
HP  z dnia  30.10.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

24.

Kietrz ul. Okopowa część gruntu z 
działki nr 46/6

18,00 3 lata
od  03.12.2018 r.
do 02.12.2021 r.

plac pod garaż Nr.  
WGN.6845.204.2015.
HP  z dnia  03.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

25.

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 
działki  nr 
2028/4

21,00 3 lata
od  15.07.2018 r.
do  14.07.2021 r

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.160.2015.
HP  z dnia  15.07.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

26.

Kietrz ul. Traugutta część gruntu z 
działki nr 1876

15,00 3 lata
od  01.01.2019 r.
do  31.12.2021 r.

plac pod garaż Nr. 
WGN.6845.197.2015.
HP  z dnia  31.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

27.
Kietrz ul. Matejki część gruntu z 

działki nr 1870/1
47,00  3 lata

od  04.02.2018 r.
do  03.02.2021 r.

plac pod kiosk Nr. 
WGN.6845.56.2015.H
P  z dnia  04.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

28.
Kietrz ul. Matejki część gruntu z 

działki nr 1870/1
25,00  3 lata

od  03.08.2018 r.
do 02.08.2021 r.

plac pod kiosk Nr. 
WGN.6845.163.2015.
HP  z dnia  03.08.2015 

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata
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r.

29.

Kietrz ul. Matejki część gruntu z 
działki nr 1870/1

55,00  3 lata
od  05.11.2018 r.
do  04.11.2021 r.

plac pod kiosk Nr. 
WGN.6845.196.2014.
HP  z dnia  01.03.2013 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata

30.

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 
działki nr 317

38,00 3 lata
od  10.07.2018 r.
do  09.07.2021 r.

plac pod kiosk Nr. 
WGN.6845.157.2015.
HP  z dnia  10.07.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na dalsze 
3 lata
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