
 

 

ZARZĄDZENIE nr 24.A.2023 
Burmistrza Kietrza 

z dnia 23 lutego 2023 r.   

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej  w Kietrzu 

przy ul. Głowackiego. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. 

jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art.13, art. 35 ust.1 i 2, ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) . 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1. Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, na rzecz Przedsiębiorstwa 

Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o. o. w Kietrzu ul. Traugutta 15, nieruchomości 

składającej się z części działki nr 2028/5 o pow. 0,0187 ha k.m.14 zabudowanej murowanym 

budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 48,00 m2 , położonym w Kietrzu przy ul. 

Głowackiego, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr 

OP1G/00021162/3, na własność Gminy Kietrz,  

 

§2. Nieruchomość objęta niniejszym zarządzeniem przekazana zostanie w użyczenie, w celu  

usytuowania kotłowni gazowej, dostarczającej ciepło dla wspólnot mieszkaniowych przy     

ul. Głowackiego 15-15a  i  Głowackiego 17-17a. 

 

§3. Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie. 

 

§4. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do przekazania 

w użyczenie, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed 

siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu 

podana zostanie w prasie lokalnej. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 24.A.2023  

Burmistrza Kietrza z dnia 23.02.2023 r. 

 

 

 

W Y K A Z   

nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

 

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.). 

 

B u r m i s t r z  K I E T R Z A  

podaje do publicznej wiadomości, 

 

że z zasobu Gminy Kietrz została, przeznaczona do oddania w użyczenie na rzecz 

Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Kietrzu przy ul. 

Traugutta 15, nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w Kietrzu przy 

ul. Głowackiego, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr 

OP1G/00021162/3, na własność Gminy Kietrz,  

 

1. Opis nieruchomości: 

Gospodarczy budynek murowany o pow. użytkowej 48 m2,, otynkowany, dach betonowy 

pokryty papą, wejście do budynku drzwiami konstrukcji metalowej. Przedmiotowy budynek 

usytuowany jest na części działki nr 2028/5, która wg. ewidencji gruntów i budynków stanowi 

tereny przemysłowe Ba pow. 0,0187 ha. W chwili obecnej znajduje się tam wymiennikownia 

ciepła, dostarczanego przez tut. Kombinat Rolny Kietrz dla wspólnot mieszkaniowych w 

Kietrzu przy ul. Głowackiego 13 – 13a, Głowackiego 15-15a  i  Głowackiego 17-17a. 

 

2. Przeznaczenie nieruchomości : 

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz uchwalonym 

uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. dla 

nieruchomości przewidziano następującą funkcję: 15 MWU – zabudowa mieszkaniowo-

usługowa wielorodzinna. Strefa ochrony konserwatorskiej B.  

3. Informacje o sposobie zagospodarowania: 

 

Nieruchomość zostanie przekazana w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego 

„HYDROKAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Kietrzu przy ul. Traugutta 15, w celu usytuowania 

kotłowni gazowej dostarczającej ciepło dla wspólnot mieszkaniowych przy ul. Głowackiego 

15-15a  i  Głowackiego 17-17a. 

 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu,  48-130 

Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,  e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu  

Miejskiego w Kietrzu, a także na stronie internetowej urzędu www.kietrz.pl., natomiast informację o 

zamieszczeniu wykazu podano w prasie lokalnej. 
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