
UCHWAŁA NR XLIV/390/2017
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 ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę 

warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dogodnego wjazdu do nieruchomości, 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 ogródek przydomowy, 
uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dogodnego wjazdu do 
nieruchomości, 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/390/2017

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Okres dzierżawy Cel dzierżawy Dzierżawca – umowa 
z dnia

Uwagi

1.1
Kietrz ul. Zielona część gruntu  z 

działki nr 35/6 418
3 lata 
od  12.03.2018 r.                  
do  11.03.2021 r. 

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.110.2015.HP  
z dnia  12.03.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

2.
Kietrz ul. Mickiewicza część gruntu  z 

działki nr 240 54
3 lata
od  10.02.2018 r.                 
do 09.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.69.2015.HP  
z dnia  10.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

3.
Kietrz ul. Zielona część grunt  z 

działki nr 36/10 872
3 lata 
od  05.03.2018 r.                  
do  04.03.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.105.2015.HP  
z dnia  05.03.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

4.
Kietrz ul.

Głubczycka
część gruntu z 
działki nr 1787/7 390

3 lata 
od  27.02.2018 r.                  
do  26.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.100.2015.HP  
z dnia  27.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

5.
Kietrz ul. Traugutta część gruntu z  

działki  nr 
1886/3

1190
3 lata 
od  23.02.2018 r.                  
do  22.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.92.2015.HP  
z dnia  23.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

6.
Kietrz ul. Sportowa część gruntu z 

działki nr 174/20 1000
3 lata 
od  20.02.2018 r.                  
do  19.02.2021 r.

cele rolne Nr. 
WGN.6845.91.2015.HP  
z dnia  20.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

7.
Kietrz ul. Głubczycka część gruntu  z 

działki nr 1787/7 112
3 lata 
od  20.02.2018 r. do 
19.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.90.2015.HP  
z dnia  19.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

8.
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr    1985 176
3 lata 
od  20.02.2018 r. do 
19.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.89.2015.HP  
z dnia  20.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

9. Kietrz grunt z działki nr 3 lata ogródek Nr. przedłużenie 
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- 792/2 1266 od  16.02.2018 r. 
do  15.02.2021 r.

przydomowy WGN.6845.88.2015.HP  
z dnia  16.02.2015 r.

umowy na 
dalsze  3 lata

10.

Kietrz ul. Głowackiego część  gruntu z 
działki nr 1985 80

3 lata
od  02.02.2018 r. 
do  01.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.50a.2015.
HP  z dnia  02.02.2015 
r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

11.
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 1985 67
3 lata
od 09.02.2018 r. 
do  08.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.71.2015.H
P  z dnia  09.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

12.
Kietrz ul. Traugutta część gruntu z 

działki nr 1886/3 1190
3 lata
od  16.02.2018 r. 
do  15.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

 Nr. 
WGN.6845.87.2015.H
P  z dnia  16.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

13.
Kietrz ul. Mickiewicza część gruntu z 

działki nr 240 52
3 lata
od  10.02.2018 r. 
do  09.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.68.2015.H
P  z dnia  10.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze  3 lata

14.
Kietrz ul. Mickiewicza część gruntu z 

działki nr 240 50
3 lata
od  16.02.2018 r. 
do  15.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.86.2015.H
P  z dnia  16.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

15.
Kietrz ul. Mickiewicza część gruntu z 

działki nr 240 50
3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.67.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na 
dalsze 3 lata

16.
Kietrz ul. Cegielniana część gruntu z 

działki nr 256/16 286
3 lata
od  06.02.2018 r. 
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.63.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy  na
dalsze 3 lata

17.
Kietrz

-
grunt z działki nr 
684/1 i 591/5 2202

3 lata
od  30.01.2018 r. 
do  30.12.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.46.2015.H
P  z dnia  30.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

18.
Kietrz ul. Zielona część gruntu z 

działki nr 36/5 1400
3 lata
od  30.01.2018 r.
do  29.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.47.2015.H
P  z dnia  30.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

19
Kietrz ul. Głubczycka część gruntu z 

działki nr 1788/2 528
3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.59.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

20
Kietrz

-
część gruntu z 
działki nr 174/22 
i 232/1

6570
3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.66.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

21 Kietrz ul. Zielona grunt z działki nr 3 lata ogródek Nr. przedłużenie 
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36/7 974 od  26.02.2018 r.
do  25.02.2021 r.

przydomowy WGN.6845.98.2015.H
P  z dnia  26.02.2015 r.

umowy na 
dalsze 3 lata

22
Kietrz ul. Zielona grunt z działki nr 

36/8 956
3 lata                   od  
26.02.2018 r.
do  25.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.99.2015.H
P  z dnia  26.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

23
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 1985 73
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.26.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

24
Kietrz ul. Zielona część gruntu z 

działki nr 36/5 640
3 lata
od  02.02.2018 r.
do  01.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr.  
WGN.6845.51.2015.H
P  z dnia  02.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

25
Kietrz ul. Traugutta część gruntu z 

działki nr 1883/2
1100 3 lata

od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.64.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

26
Kietrz ul. Głubczycka część gruntu z 

działki nr 1670 385
3 lata
od  02.02.2018 r.
do  01.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.52.2015.H
P  z dnia  02.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

27
Kietrz ul. Nadbrzeżna część gruntu z 

działki nr 1929/2 75
3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.60.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

28
Kietrz ul. Zwycięstwa grunt z działki nr 

2044 798
3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.61.2015.H
P  z dnia  05.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

29
Kietrz ul. Głubczycka

-
część gruntu z 
działki nr 1787/7 116

3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.65.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

przedłużenie 
umowy na     
dalsze 3 lata

30
Kietrz ul. Głubczycka część gruntu z 

działki nr 1787/7 268
3 lata
od  30.01.2018 r.
do  29.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.48.2015.H
P  z dnia  30.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

31
Kietrz ul. Nadbrzeżna część gruntu z 

działki nr 1926 120
3 lata
od  30.01.2018 r.
do  29.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.49.2015.H
P  z dnia  30.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na     
dalsze 3 lata

32

Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 
działki nr 1985 69

3 lata
od  26.01.2018 r.
do  25.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.36.2015.H
P  z dnia  25.04.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

33 Kietrz ul. Cegielniana część gruntu z 
działki nr 1941/1 799

3 lata
od  30.01.2018 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.45.2015.H

przedłużenie 
umowy na 
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do  29.01.2021 r. P  z dnia  30.01.2015 r. dalsze 3 lata

34
Kietrz ul. Nadbrzeżna część gruntu z 

działki nr 632 200
3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.10.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

35
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 1985 80
3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.10.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

36
Kietrz ul.   Pocztowa grunt z działki nr  

2021 91
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.25.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

37
Kietrz ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 2041 803
3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.17.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

38
Kietrz ul.        Zielona część gruntu z 

działki nr 36/5 500
3 lata
od  30.01.2018 r.
do  29.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.57.2015.H
P  z dnia  30.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

39
Kietrz ul.       Zielona część gruntu z 

działki nr 36/5 952
3 lata
od  19.01.2018 r.
do  18.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.21.2015.H
P  z dnia  19.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

40
Kietrz Ul.        Zielona grunt z działki nr 

36/9 1536
3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.15.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

41
Kietrz Ul.

Reja
grunt z działki nr  
102/2 417

3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.13.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

42
Kietrz Ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 2041 803
3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.16.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

43
Kietrz Ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 1985 147
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.28.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

44
Kietrz

-
część gruntu z 
działki nr 
1200/68

2280
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.35.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

45

Kietrz Ul.       Zielona część gruntu z 
działki nr 144/8 1500

3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.31.2015.H
P  z dnia  28.02.2014 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata
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46
Kietrz Ul. Mickiewicza część gruntu z  

działki nr 36/5 1400
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr.    WGN.6845.32.2015.HP  z 
dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

47
Kietrz Ul.      Zielona część gruntu z 

działki nr 36/5 1131
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.34.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

48
Kietrz Ul.      Zielona grunt z działki nr  

109/3 175
3 lata
od  19.01.2018 r.
do  18.01.2021 r.

poszerzenie 
działki 
siedliskowej

Nr. 
WGN.6845.22.2015.H
P  z dnia  19.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

49
Kietrz Ul. Głubczycka grunt z działki nr 

195/2 1463
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.68.2014.H
P  z dnia  27.02.2014 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

50
Kietrz Ul.       Zielona część gruntu z 

działki nr 144/8 1200
3 lata
od  12.01.2018 r.
do  11.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.7.2015.HP     
z dnia  12.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

51
Kietrz Ul. Głubczycka część gruntu z 

działki nr 232/1 1346
3 lata
od  16.01.2018 r.
do  15.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.14.2015.H
P  z dnia  16.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

52
Kietrz Ul. Żeromskiego część gruntu z 

działki nr 2107/3 
i 2107/4

212
3 lata
od  26.01.2018 r.
do  25.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.37.2015.H
P  z dnia  26.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

53
Kietrz

-
grunt z działki nr 
974 1100

3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.38.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

54
Kietrz Ul.      Szkolna część gruntu z 

działki nr 2034/2 320
3 lata
od  26.01.2018 r.
do  25.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.39.2015.H
P  z dnia  26.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

55

Kietrz Ul. Nadbrzeżna część gruntu z 
działki nr 1929/1 
i 1929/2

223
3 lata
od  26.01.2018 r.
do  25.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.40.2015.H
P  z dnia  26.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

56
Kietrz Ul. Głowackiego część gruntu z 

działki nr 1985 73
3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.27.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

57
Kietrz Ul.        Górska część gruntu z 

działki nr 589/3 752
3 lata
od  30.01.2018 r.
do  29.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.50.2015.H
P  z dnia  30.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

58 Kietrz - część gruntu z 3 lata uprawy polowe Nr. przedłużenie 
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działki nr 587 1950 od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

WGN.6845.62.2015.H
P  z dnia  06.02.2015 r.

umowy na 
dalsze 3 lata

59

Dzierżysław Ul.  Zamkowa część gruntu z 
działki nr 860/2 415

3 lata
od  06.02.2018 r.
do  05.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.112.2015.
HP  z dnia  13.03.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

60 Kietrz Ul.      Zielona część gruntu z 
działki nr 36/5 810

3 lata
od  12.03.2018 r.
do  11.03.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845111.2015.H
P  z dnia  12.03.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

61

Kietrz Ul.       
Żeromskiego

część gruntu z 
działki nr 2107/3 
i 2107/4

210
3 lata
od  19.03.2018 r.
do  18.02.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.119.2015.
HP  z dnia  19.03.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

62

Kietrz Ul.      
Mickiewicza

część gruntu z 
działki nr 240 50

3 lata
od  19.03.2018 r.
do  18.03.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.118.2015.
HP  z dnia  19.03.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

63

Kietrz Ul.       Zielona część gruntu z 
działki nr 36/5 518

3 lata
od  18.08.2018 r.
do  17.08.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.165.2015.
HP  z dnia  18.08.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

64

Kietrz Ul.      Zielona część gruntu z 
działki nr 36/5 950

3 lata
od  02.04.2018 r.
do  01.04.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.120.2015.
HP  z dnia  02.04.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

65
Kietrz Ul.        

Cegielniana
część gruntu z 
działki nr 1941/1 238

3 lata
od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.29.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

66

Dzierżysław Ul.  Zamkowa część gruntu z 
działki nr 860/2 104

3 lata
od 18.05.2018 r.
do  17.05.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.143.2015.
HP  z dnia  18.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

67

Kietrz Ul. Mickiewicza część gruntu z 
działki nr 5/2 900

3 lata
od  07.05.2018 r.
do  06.05.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.132.2015.
HP  z dnia  07.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

Kietrz Ul. Mickiewicza część gruntu z 3 lata uprawy polowe Nr. przedłużenie 
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68 działki nr
5/2

880 od  07.05.2018 r.
do  06.05.2021 r.

WGN.6845.133.2015.
HP  z dnia  07.05.2015 
r.

umowy na 
dalsze 3 lata

69

Kietrz Ul.       
Mickiewicza

część gruntu z 
działki nr 5/2 190

3 lata
od  07.05.2018 r.
do  06.05.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.129.2015.
HP  z dnia  07.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

70

Kietrz Ul.      
Mickiewicza

część gruntu z 
działki nr 5/2 880

3 lata
od  07.05.2018 r.
do  06.05.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.130.2015.
HP  z dnia  07.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

71

Kietrz Ul.       
Mickiewicza

część gruntu z 
działki nr 5/2 920

3 lata
od  07.05.2018 r.
do  06.05.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.131.2015.
HP  z dnia  07.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

72

Kietrz Ul.      
Mickiewicza

część gruntu z 
działki nr 5/2 16400

3 lata
od  07.05.2018 r.
do  06.05.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.128.2015.
HP  z dnia  07.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

73

Nasiedle Ul.          Polna część gruntu z 
działki nr 129 300

3 lata
od  15.05.2018 r.
do  14.05.2021 r.

na poprawę 
warunków 
gospodarowania 
działką siedli. nr 
128

Nr. 
WGN.6845.142.2015.
HP  z dnia  15.05.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

74

Kietrz Ul.  Głubczycka część gruntu z 
działki nr 232/1 690

3 lata
od 10.07.2018 r.
do  09.07.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.158.2015.
HP  z dnia  10.07.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

75

Kietrz Ul. Głowackiego część gruntu z 
działki nr 405/7 45

3 lata
od  17.11.2018 r.
do  16.11.2021 r.

na poprawę 
warunków 
gospodarowania 
działką 
siedliskową 

Nr. 
WGN.6845.199.2015.
HP  z dnia  17.11.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

76

Kietrz Ul. Głowackiego część gruntu z 
działki nr
1985

162
3 lata
od  15.03.2018 r.
do  14.03.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.113.2015.
HP  z dnia  13.03.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

Kietrz Ul.       Pocztowa grunt z działki nr 3 lata ogródek Nr. przedłużenie 
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77 2017/2 199 od  23.01.2018 r.
do  22.01.2021 r.

przydomowy WGN.6845.24.2015.H
P  z dnia  23.01.2015 r.

umowy na 
dalsze 3 lata

78

Kietrz
-

grunt z działki nr 
678/1 916

3 lata
od  01.03.2018 r.
do  28.02.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.102.2015.
HP  z dnia  27.02.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

79

Kietrz Ul.          
Raciborska

grunt z działki nr 
1118 1054

3 lata
od  27.11.2018 r.
do  26.11.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.202.2015.
HP  z dnia  27.11.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

80

Kietrz Ul.  
Głowackiego

część gruntu z 
działki nr 1985 77

3 lata
od 10.12.2018 r.
do  09.12.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.206.2015.
HP  z dnia  10.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

81

Kietrz Ul.       Zielona część gruntu z 
działki nr 36/5 1026

3 lata
od  14.12.2018 r.
do  13.12.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.209.2015.
HP  z dnia  14.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

82

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

379
3 lata
od  14.12.2018 r.
do  13.12.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.207.2015.
HP  z dnia  14.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

83

Kietrz Ul.       Okopowa część gruntu z 
działki nr
1856

148
3 lata
od  14.12.2018 r.
do  13.12.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.208.2015.
HP  z dnia  14.12.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

84

Ściborzyce 
Wielkie -

grunt z działki nr 
363/1 11

3 lata
od  19.11.2018 r.
do  18.11.2021 r.

utworzenie 
dogodnego 
wjazdu do 
nieruchomości 
oz. działką nr 
365

Nr. 
WGN.6845.200.2015.
HP  z dnia  19.11.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

85
Kietrz

-
grunt z działki nr 
948/17 1 576

3 lata
od  19.01.2018 r.
do  18.01.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.23.2015.H
P  z dnia  19.01.2015 r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata
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86

Kietrz Ul.  Ogrodowa część gruntu z 
działki nr 646/3 540

3 lata
od 08.06.2018 r.
do  07.06.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.150.2015.
HP  z dnia  08.06.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

87

Kietrz Ul.       
Ogrodowa

część gruntu z 
działki nr 645/5 670

3 lata
od 08.06.2018 r.
do  07.06.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.148.2015.
HP  z dnia  08.06.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

88

Kietrz Ul.   Ogrodowa część gruntu z 
działki nr
645/5

351
3 lata
od 08.06.2018 r.
do  07.06.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.149.2015.
HP   z dnia  08.06.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

89

Kietrz
-

część gruntu z 
działki nr
232/1

2 100
3 lata
od  07.09.2018 r.
do  06.09.2021 r.

uprawy polowe Nr. 
WGN.6845.169.2015.
HP  z dnia  07.09.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

90

Ściborzyce 
Wielkie -

grunt z działki nr
520 i 521 900

3 lata
od  04.08.2018 r.
do  03.08.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.154.2015.
HP  z dnia  04.08.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

91

Rozumice
-

część gruntu z 
działki nr 423/2 593

3 lata
od  08.06.2018 r.
do  07.06.2021 r.

ogródek 
przydomowy

Nr. 
WGN.6845.124.2015.
HP  z dnia  08.06.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata

92

Rozumice
-

część gruntu z 
działki nr 298 2 200

3 lata
od  15.07.2018 r.
do  14.07.2021 r.

na poprawę 
warunków 
gospodarowania 
nieruchomością 
sąsiednią nr 282

Nr. 
WGN.6845.159.2015.
HP  z dnia  15.07.2015 
r.

przedłużenie 
umowy na 
dalsze 3 lata
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