
UCHWAŁA NR XIII/148/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości Gminy Kietrz, gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy 
rolne

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 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 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 zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Kietrz, ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, gdy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z 
przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy i uprawy rolne.

§ 2. 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr XIII/148/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 25 września 2019 r.

Lp. Miejscowość Położenie Oznaczenie działki wg 
ewidencji gruntów 

Powierzchnia 
ewidencyjna gruntu 
w m2              

Powierzchnia gruntu 
do dzierżawy 
w m2              

Cel dzierżawy

1. Kietrz ul. Słoneczna 681 2 000,00 2 000,00 uprawy rolne 

2. Kietrz ul. Żeromskiego 2103/1
2103/2

260,00
175,00

260,00
175,00

ogródek przydomowy 

3. Kietrz ul. Młyńska 1731 3 200,00 457,00 ogródek działkowy
4. Kietrz ul. Lubotyńska 2446/3 371,00 186,00 ogródek przydomowy 
5. Kietrz ul. Głubczycka 2324/3 139,00 139,00 ogródek przydomowy
6. Pilszcz - 37 9 000,00 9 000,00 uprawy rolne
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