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przeznaczonych do
nieruchomosci
Kędzierzyn—Kozie przeznaczonych
oddania w
dzierżawę w
trybie bezprzetaľgowym.
bezprzetargowym.
nieruchomości stanowiacych
stanowiących własność
wlasnośćGminy
Gminy Kędzieľzyn-Koźle
do oddania
w dzierżawę
w trybie

Na podstawie art- 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 marca 1999 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. z 2921 r. poz. 13229) art. 35 i art. 3? ustawy z dnia 21 sierpnia 199? r. o gospodarce niemchomosciarni [tekst jednolity Dz. U. z 2921 r.
poz. 1899] oraz na podstawie @ 'i' ust. 2 lit. b i d oraz ust. 3 Uchwały Nr 994991 Rady Miasta Kędzierzyn-Kozie z dnia 28 lutego 2911 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania |ub wynajmowania na

czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Kozie [Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego z dnia "i marca 2913 r. poz. 5154, z pozn. zma] oraz na podstawie @ 1 ust. 1 Zarządzenia nr 335ii3NPi2915
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Kozie z dnia 2 lipca 2915 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntow stanowiacych wlasnosc badz pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzynłkozle oraz prowadzenia opłaty za korzystanie z tych gruntów bez tytułu prawnego:”, podaje się do wiadomości, ze przeznaczone są do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat lub na okres do 19 lat następujace
nieruchomosci:
nieruchomości:

Lp.

Lp.

].

Położenie
Położenie
nieruchomości
nieruchomości
obręb;Irulica.
obręb/ulica.
Kędzierzyn—Kozie,
Kędzietzyn-Koźle'
obręb
Kędzierzyn,
obręb Kędzierzyn,
w rejon
ul.
Koszykowa.
ul. Koszykowa.

Kędzierzyn—Koz
Kędzierzyn-Koźle'
ie,
2.
2

3.t

obręb
obręb Kędzierzyn,
Kędzierzyn,
rejon
ul.
uI. Arki
Arki Bożka
Bożka
5-5'.
1-3,
l-3,5-7.
Kędzierzyn—Kozie,
Kędzierzyn-Koźle,
obręb
obręb Kędzierzyn,
Kędzierzyn,
ul.
ul. Juliusza
Juliusza

Slowackiego
Słowackiego
2—19.
2-10.

Kędzierzyn—Koz
Kędzierzyn-Kożle,
ie,

4,
4.

Ur

5

Ó.
6.

obręb
obręb Kędzierzyn,
Kędzierzyn,
. rejon
Wigury
ul.Zwirki
ul. Zwirki i Wigury
-- bunkier.
bunkier.

.

Kędzierzyn—Kozie,
Kędzierzyn-Koźle,
obręb
obręb Kedzierzyn,
Kędzierzyn,
_ rejon
ul.
ul. Żwirki
Żwirki ii 1lrl'i'igury
Wigury
- bunkier.
bunkier.
Kędzierzyn-Koźle,
Kędzierzyn-Koź|e,
Kędzierzyn,
obręb Kędzierzyn,
ogon
_
rejon
ul. Żwirki
Zwirki i 1Prfigur'y
Wigury
bunkier.
-- bunkier.

.

?.7

Kędzierzyn-Kozie,
Kędzierzyn-Koźle,
obręb Kędzierzyn,
_ rejon
ul.
ul. Żwirki
żwirki ii Wigury
Wigury
-- bunkier.
bunkier.

31
8.

Kędzierzyn_KoŹle,
dzierzyn—Koźłc,
Ke
obręb Kędzierzyn,
Kędzierzyn,
obręb
rejon
rejon
J zefa Elsnera
Elsnera
ul. Józefa
ul.
9-13.
9—13.

99

Kędzierzyn-Koźle,
Kędzierzyn-Kożle,
obręb
obręb Kozie,
Koźle,

ul. Pamięci

Sybirak w3,3A.
3, 3.4.
Sybiraków

nieruchomości
Uznaczenie
oznaczenie nieruchomości

IElpis,
przeznaczenie i spos
sposóbb zagospodaľowania
zagospodarowania nieruchomości.
opis, przeznaczenie
nieruchomości.

wg
wg księgi
księgi wieczystej
wieczystej oraz
oraz katastru
katastru nieruchomosci.
nieruchomości.

Działka
nr 444.19,
Działkanr
44418' karta
karta mapy 3, zapisana
zapisana w księdze
księdze wieczystej
wieczystej
(tereny rekreacyjnonr GPlifŁi999424ili9,
OPIK/0004247 1 19, uzytek
Bz [tereny
rekreacyjnouzytek Ez

przestrzennego miasta
zagospodarowania pĺzestrzennego
planem zagospodaĺowania
miejscowym planem
Zgodnie
Zgodnié z miejscowym
miasta Kędziemyn-Kożlełł
Kędzierzyn-KożleĐ przeznaczenia'. MWU
MWH ~- tereny zabudowy
oznaczonym symbolem
terenie oznaczonym
położona na tęrenię
działki pďożona
dziďki
zabudowy
symbolem przeznaczenia:
mieszkaniowej
usług nieuciążliwych.
nieuciazliw-ych.
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
iar.
H? lat.
na okres
ri-fieszkaaiorrie ' ĺu
l'k's' obroni
rzecz lľsp
Dzierżawa
Dzierżawa na rzecz
lnoĺłMieszkaniowej
okres do I0

wypoczynkowe).
wypoczynkowe).
Powierzchnia
Powierzchnia eałkowita
całkowita działki:
działki: 9.9559
0.0659 ha.
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy:
dzierzawv: 9.9659
0.0 59 ha.

'

Działka nr «15993,
kaÍta mapy 4, zapisana
dze wieczystej
690/3, karta
zapisana w księ
księdze
wieczystej
[tereny rekreacyjnonr
nr DPlKi999424i'li9,
Bz (tereny
rekreacyjnooP1 K/0004247 | /9, użytek
VŻytek Ez
wypoczynkowe].
wypoczynkowe).

Zgodnie
pĺzestrzennego miasta
planem zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym
miejscowym planem
zagospodaÍowania przestrzennego
miasta Kędzierzyn-Kozieł]
Kędzierzyĺ-KoźleĐ -pďoŻona na terenie
działki
przeznaczenia: MWU
MWH - tereny zabudowy
tęĺenięoznaczonym
oznaczonym symbolem
symbolem przeznaczenia'.
zabudowy
działki położona
mieszkaniowej
usług nieuciążliwych.
nieuciazliwych.
mieszkaniowej wielorodzinnej ]i usług
iar.
Dzieľżawa na cele relereaql.ine na okres
olłres do 3 lat.
_Daiezżazeaztzceiezekteagyine

'

9912 ha.
działki: 90.09l2
Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
cďkowita dziďki:
9952 ha
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy:
dzierżawy: 90.0052
ha.

w ksiedze
nr 814918,
Działka
Działkanr
karta mapy
mapy 5, zapisana
zapisana w
8|4l|8, karta
księdze wieczystej
wieczystej
(zurbanizowane tereny
nr
nr I.ŻłPlIf~fz9994247i„9,
:ľŻryÍek Bp
oP 1 K/00042 47 1 /9, użytek
Bp [zurbanizowane
tereny
niezabudowane
niezabudowane lub w trakcie
trakcie zabudowy].
zabudowy).

wnoszenia opłat.
opłat.
wnoszenia

559,99
mi rt 9,29
imi
0,20 zł /m2
59,00 m'Żx
rocznie
zł rocznie
131,39 zł
l31,80
bonifikaty
59% bonifi
udzielono 50%
katy
udzielono

marca
Do 31 marca
Do
kazdego roku.
każdego

55,99 zł
rocznie.
zł rocznie'
65.90

9,29 zł im2
z 0,20zł/m2
52,99
m2x
52'00 nr2
19,49 zł
rocznie.
10.40
zł rocznie.

zabudowy
lkt'r'rtł - tereny
przeznaczenia: MWU
symbolem przeznaczenia'.
położona na temnie
dzialki pďożona
oznaczonym symbolem
tereny zabu-dowy
działki
terenie oznaczonym
granicach strefy
w granicach
usług nieuciazłiwych,
mieszkaniowej wielorodzinnej
nieucipliwych' w
mieszkaniowej
wielorodzinnej ii usług
strery "LT”
''U''
urbanistycznych.
ochrony
ochrony układów
układiw urbanisty
cmy ch'.
lat.
okres do 3 lat.
na okres
rrriasrrr' ną
użytek włąsn}s
osioio'rt'e na u:łtek
aa arieisce
rzezaaezerrieor na
zizi-żarno z przeznaczeniem
Dzierżawa
miejsce postojowe

Zgodnie
planem zagospodarowania
przestrzennego miasta
Zgodnie z miejscowym
ząospodarowania przestrzennego
miasta Kędzierzyn-KoziegKędzierzYn_Koźle4l miejscowym planem

nr 816i17,
Działka
Działkanr
816/17' karta
kaÍta mapy
mapy 5, zapisana
zapisana w
w księdze
księdze wieczystej
wieczystej
nt
(drogi).
nr DPliki999424ili9,
oP l K/0004247 l/9, użytek
użytek dr [drogi].

nieuciążliwych
usług nieuciązliwych
wielorodzinnej ii usług
mieszkaniowej wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej
terenach zabudowy
położona na teÍenach
działki pďożona
działki
pĺzeznaczęnia MWH,
granicach stre!
oznaczonych
symbolem przeznaczenia
MWU, w granicach
strefy ''U''
”U"
ozĺaczonych symbolem
urbanistycznych.
układow
ochrony
ochrony układ
w urbanisĘcznych'
Dzierżawa
riffiesskaaiorrre' ła
rra okres
M lat'
łat.
Dzierżawa na rzecz
rzecz l-i-iso'oiaatv
L|'sp lnoty Mieszkaniowej
oltres do l0

Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
cďkowita działki:
działki: 9.2297Ir
0.2797 ha.
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy:
dzierzawv: 9.9929
0.0029 ha.

.

przestrzennego miasta
planem zagospodarowania
miejscowym planem
Zgodnie
Zgodnie zz miejscowym
zagospodarowania przestrzennego
miasta Kędzierzyn-Kozie”
Kędzierzyĺ-KoźleĐ -usług nieuciazliwych
wielorodzinnej ii usług
mieszkaniowej wielorodzinnej
zabudowy mĺeszkaniowej
położona na terenach
działki pďożona
działki
terenach zabudowy
nieuciążliwych
przezĺaczenia MWU'
"U"
granicach strefy
w granicach
WE, w
oznaczonych
oznaczonych symbolem
symbolem przeznaczenia
stÍery "U''
urbanistycznych.
układów urbanistycznych.
ochrony
ochrony układow
Mieszkaniowej na
rzecz Web_óiaoą'
na rzecz
Dzierżawa
Dzierżawa na
I/sp lno\l Mieszlraniowej
ľa okres
olłes do
]0 fat.
laĺ.
do iti

nr 816il7,
Działka
Działkanr
816117 karta mapy 5, zapisana
zapisana w księdze wieczystej
wieczystej
'kartamapy
(drogi).
nr DPliki999424i'1i9,
oP 1 K/0004247 19, uzytek
VżyÍekdr [drugi).
1

Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
cďkowita działki:
działki: 9.229?r
0.2797 ha.
Powiemcbnia
Powierzchnia dzierżawy:
dzieżawv: 9.9929
0"0029 ha.

planem zagospodarowania
miasta Kędzierzyn-Koziegprzestrzennego miasta
miejscowym planem
Zgodnie
Zgodnie z miejscowym
zagospodarowania pĺzestĺzennego
Kędzieĺzyĺ-KoźleĐpďożona na terenach
działki
dziďki położona
terenach zabudowy
zabudowy mieszkaniowej
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
usług nieuciązliwych
nieuciażliwyeh
przeznaczenia MWU,
..oznaczoĺych
"U”
granicach strefy
MWU, w granicach
,oznaczonych symbolem
symbolem przeznaczenia
strefo "U''

Działka
karta mapy 5, zapisana
Działka nr
nr 81697,
816/17,kaÍÍamapy
zapisana w
w księdze
księdze wieczystej
wieczystej
nr DPI
oPl 1999942429?
K/0004247 1 /9' uzytek
uŻytek dr
dĺ (drogi).
Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
cďkowita działki:
działki: 9.23'9'.i
ha.
0.2797 lm
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy:
dzierŹawv: 9,9929
0_0029 ha.

urbanistycznych.
układów
ochrony układ
ochrony
w urbanistycznych'
Dzierżawa na
Mieszkaniowej na
Dzierźnwa
na rzecz
rzecz Wagóinogy
I/so lno l Mieszkaniowej
it? tai.
na okres
okres do
do ]0
lat.

planem zagospodarowania
Zgodnie
przestrzennego” miasta
miasta Kędzieĺzyĺ-KoźleĐ
Zgodnie z miejscowym
miejscowym planem
ząospodaĺowania przestrzennegc'
Kędzierzyn-Końca nieuciażliwych
wielorodzinnej i usług
działki połozona
dziďki
terenach zabudowy
zabudowy mieszkaniowej
mieszkaniowej wielorodzinnej
usług nieuciążliwych
triďoŻona na terenach
przeznaczenia MWH,
granicach strefy
w granicach
oznaczonych
oznaczonych symbolem
symbolem przeznaczenia
MWU, w
stre! "U"
"U"
ochrony
urbanistycznych.
ochrony układów
układow urbanisĘcznych.
iar.
[9 ląt'
okres do ]0
ndiacni
rzecz |l/sp
Dzierżawa na mecz
lno l tifieszriaarriowej
Mieszkaniowej na
ną okres

Działka
nr 81
Gift, karta mapy 5, zapisana
zapisana w księdze
księdze wieczystej
Działkanĺ
816l|7,kutamąy
wieczysĘ
nr DPI
142999424? 1 9, użytek
(dro9i)'
oP1K/000424'lI/9'
VŻ'tek dr (drogi).
Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
cďkowita działki:
dziďki: 9.2392
0.2797 ha.
ha.
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy:
dziezaw)': 9.9929
0"0029 ha.

Działka nr 816i18,
Działka
816/18, karta
karta mapy 5, zapisana
zapisana w księdze
księdze wieczystej
wieczysĘ
(zurbanizowane tereny
10999424? li9,
nr UPl
oP1W000424'7
/9' użytek
VŻytek Bp [zurbanizowane
niezabudowane
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy).
trakcie zabudowy].

planem zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym
miejscowym planem
Zgodnie
ząospodaĺowaniaprzestrzennego
przestrzennego miasta
miasta Kędzierĺyĺ-KvźleĐ
Kędzierzyn-Koźla -położonana
działki położona
zabudowy mieszkaniowej
ciaż-liwych
ustag nieu
na terenach
działki
terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
wielorodzinnej i usług
nieuciązliwych
przeznaczenia MWU,
oznaczonych
oznaczonych symbolem
MWU, w granicach
granicach strery
strefy "U"
symbolem przeznaczenia
ochrony
w urbanisĘcmych.
urbanistycznych.
układów
ochrony układ
Dzierżawa
Mieszkanimreina
Dzierżawa na
na rzecz
ľzecz Wapdiaotv
lľsp lnotv Mieszkaniowej
okres do
do ]i' 09 lat.
iai.
na olĺres

1

Powierzchnia całkowita
całkowita działki:
ha.
Powierzchnia
dziďki: 9,9659
0.0 50 ha.
Powierzchnia dzierżawy:
Powierzchnia
dzierzawy: 9.9432
0.0432 ha
ha.

'

planem zagospodarowania
Zgodnie
Zgodniezz miejscowym
miejscowym planem
ząospodaĺowania pÍzestÍzennego
przestrzennego miasta
miasta Kędzierzyn-KoźlęĐ
Kędzierzyn—Koźle? działki
terenach zabudowy
zabudowy mieszkaniowej
mieszkaniowej wielorodzinnej
wielorodzinnej i usług
nieuciążliwych
usług nieueiążliwych
położona na terenach
działki pďozona

Działka
nr 21fi'iil,
karta mapy 12, zapisana
Działkanr
2161lt'kartamapy
zapisana w księdze
księdze
(inne tereny
wieczystej nr OP]
oPlK/00049847/5'VŻsĄek
Bi [inne
109994934'95, użytek Bi
wieczystej

publicznej oznaczonych
użyteczności publicznej
usług u:rytecmości
koncentracji usług
o
o szczególnej
szczegÓlnej koncentracji
oznaczonych symbolem
symbolem

zabudowane).
zabudowane).

Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
ha.
cďkowita działki:
działki: 9.9955
0"0055 ha.
Powierzchnia dzierżawy:
dzierzaw)': 9,9959
ha.
Powierzchnia
0.0050 ha.

zł iml
9,155 zl
rt 0,65
18,99 m2 x
18,00
lmz

miesigc_znie 21.
11,39 zł miesiecznie])
ll.70zł

zł iml
m1 rt 9,29
29,99
29'00 m2x
0'20złlm2
rocznie
zł rocznie
5,99 zł
5,80
bonifikaty
59% bonifikaty
udzielono 50%
udzielono
2,99
2,90 zł
zł rocznie.
rocznie.

zs,oo
z 0,20zł/m2
o,zo zł rml
29'00 m2
m2x
zł rocznie
roezn ie
5,39 zł
5,80
udzielono 59%
udzielono
50% bonifikaty
boniÍikaty
2,99 zl
zł rocznie..
2.90
rocznie..

im2
zł lmz
a 9,29
rn2 x
29,99 m2
29'00
0'20 zł
rocznie
zł rocznie
5,89 zł
5,80
bonifikaty
59% bonifikĺy
udzielono 50%
udzielono
rocznie.
zł rocznie.
2,29 zl
2.90

5,39 zł
rocznie
5,80
zł rocznie
bonifikaty
59% bonifi
udzielono 50%
udzielono
katy
rocznie.
zł rocznie'
23 zł
Ż.90

.

iĺ.,-'. ;l 11

f,''ł,alł
^L|

86,49 zł
86'40
zł rocznie
rocznie
bonifikaty
59% boniÍikaty
udzielono 50%
udzielono
1] zł rocznie.
43
43.20zł
rocznie.

59,99
tn2 rt 9,29
zł itoI
50'00 m'zx
0'20złlmŻ
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Đ"J Zmiany
Zmiury tekstujednolitego
tekstujednolitego wymienionej
wymienionej ustawy
poz. 1834.
w Dz.
2921 r.r. poz.
ustawy zostały
zostały ogłoszone
Dz. U.
ogłoszone w
U. zz2021
jednolitego wymienionej
"”iĐ-l Zmiany
Zmiany tekstu
tekstu jednolitego
uchwały zostały
wymienionej uchwaĘ
zostĄ ogłoszone
|-Jrz. 1IIi'rioj.
2914 r'r. poz. 1533,
2917Ir r.r- poz 494
ogłoszon ę w Dz. Urz.
Woj. iDpolskiego
2291 ii zz20I9
2919 ĺ.
r. poz.
poz. 15.32.
opolskiego zz20l4
638, zz201':.
4M ii276I
632.
3—1Đ Zmiana
zarzadzania moca zarządzenia nr
Zmianazarządzeniamocązaĺządzenia
nr 1499ii3NPi291'i
1499lGNPl20l1 Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta Kędzierzyn-Kozie
Kędzierzyn_K oŹle zz dnia
22 maja
2917" r.ĺ.
dniaŻZ
maja2017
il{ Zatwierdzony
uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Kozie Nr 139983993 zzdnia}Żmaja2003ĺ.(Dz'lJĺz.Woj.opolskiegonĺ50,poz.
ZatwierdzonyuchwałąRadyMiastaKędzierzyn-KoźleNrI)V98l2003
dnia 22 maja 2993 r. [Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 59, poz. 1938
z poza. zm.).
1038zpoźn.zm.).

VJ.

'I

.

marca
31 maĺca
Do 31
Do
kazdego roku.
kazdego

marca
31 maĺca
Do 3l
Do

każdego roku.
kaŹdego

Do 3l
31 marca
marca
Do
roku.
każdego roku.
każdego

marca
31 marca
Do 31
Do
roku.
każdego roku.
.każdego

432,99
432,00 ttr2
m2 it
x 9,29
0'20 zł
złim2
lm2

podatek VAT
13) - do czynszu
czynszu dolicza
dolicza się podatek
VAT wg
wg stawki
stawki obowiąZujacej
obowiązującej za
za dany
rozliczeniowy;
dany okres
okres rozliczeniowy:
9 - ww odniesieniu
publikacja wykazu
13
odniesieniu do dz.
dz. 814”
814/18ii publikacja
wykazu ma
ma na celu
celu uregulowanie
formalno_prawnego związanego
uregulowanie stanu liormaJno-prawnego
zwięaĺlego zz zawarta
zawartą umowa
umową dzierżawydzierzawy

JDY\ Ko'\Ą' |Wv^
"ył.

Do 25-go
25-go dnia
dnia
Do

każdego miesiąca.
miesiaca
kuŻdego

9,29 zł i'm2
z 0,20złlmz
29,99 rn"ł
29,00
m2x

udzielono
bonifikaty
59% bonifikaty
udzielono 50%
5.00
rocznie.
zł rocznie.
5,99 zł

przeznáézenialft,,lU-1,
gĺanicy strefy
przeznaczenia
btw 9-1, w granicy
ścisłej ochrony
konserwatorskiej oraz w
w
stÍery "A"
''A'' ścisłej
ochrony konserwatorskiej
gľanicy strefy "W"
granicy
ochrony archeologicznej.
archeologicznej.
'
''W" ochrony
iar.
iti lat.
okres do ]0
na olĺres
riffieszkaaiowe ' ĺa
Hf's JÓfFI-t'łh'
rzecz lľsp
Dzierżawa na rzecz
Dzierżawa
lnotv Mieszkąniowei

:

Do 31 marca
marca
Do

każdego
kaŻdego roku.

Zgodnie
miejscowym planem
planem zagospodarowania
przestrzennego miasta
miasta Kędzierzyn_KoźleĐ
Kędzierzyn-Kozieł] -_
Zgodr e z miejscowym
zagospodarowania przestrzennego

Powierzchnia
Powierzchnia całkowita
całkowita działki:
ha.
działki: 9.1535
0"1536 hg,
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy:
dzieżawy: 9.9918
0.0018 ha.

Informacie dodatkowe:
Informacje
dodatkowe:
jest podatnikiem
podatnikiem podatku
podatku od nieruchomości.
'. dzierżawca
dziorżawca jest
'. wysokośc
wysokośi czynszów
poprzedniego.
jest o wskażnik
czynszow zaktualizowana
zaktualizowana1est
wskaźnik inflacji
inflacji z roku poprzedniego.
wykaz wywieszono
w}rľieszono na
". wykaz
na okres
okres 21
2l dni.
dni.

Termin
Termin

1'i'iiysokost': oplat
Wysokość
tytułu
oplat z tytułu
dzierżawy (nettoP.
[netto)il.
dzierżawy

'lfąaj
t, rerrnei
a tu'ej

.'— i [:' „h.-'El]:

Do 31
31 maĺca
Do
marca
każdego roku.
kazdego
roku.

Do
marca
31 marca
Do 31
każdego roku.

