
 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Żytniej i Armii 

Krajowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.2)) Rada Miasta Kielce 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na okres do dnia 31.12.2050 r., gruntu o powierzchni łącznej 

2865,50 m², będącego własnością Gminy Kielce, położonego w Kielcach w rejonie ulic Żytniej 

i Armii Krajowej, obejmującego części działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Kielce 

(obręb 0016) numerami 632/6 i 634/6 oraz działki 632/12 i 632/10, w granicach zaznaczonych na 

załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

gruntu określonego w § 1. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kielce 

 
 

Jarosław Karyś 
 

 
1) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1583, 1005, 
1079, 1561 
2) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY MIASTA
KIELCE

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Żytniej i Armii Krajowej oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Skala 1 : 1000
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Uzasadnienie 

Pomiędzy Gminą Kielce, a firmą McDonald’s Spółka z o.o. zawarta została dnia 23 września 
1999 r. umowa dzierżawy dotycząca gruntu o pow. łącznej 2000m2, położonego w Kielcach przy 
ul. Żytniej i Armii Krajowej, stanowiącego działki ozn. w obrębie 0016 numerami 632/12 i 632/10  
(powstałe z dz.nr 632/7) oraz część działki nr 634/6 (powstała z dz. nr 634/2), z przeznaczeniem 
pod wybudowanie i prowadzenie restauracji szybkiej obsługi. Umowa zawarta została na okres 
30 lat i obowiązuje do dnia 23 września 2029 roku. 

Na wydzierżawionym terenie dzierżawca, na podstawie pozwolenia na budowę, wybudował 
restaurację typu McDonald’s wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami, drogami i parkingami. 
Obiekt jest użytkowany od 2000 r. 

Dzierżawca wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Kielce, o wydzierżawienie dodatkowego 
gruntu o pow. 865,5m2, przyległego do terenu dzierżawionego, w celu rozbudowy budynku 
restauracji, w tym budowy nowego systemu zamawiania na linii „drive” oraz przebudowy parkingu 
do jego obsługi. Wniosek o dodatkową dzierżawę obejmuje części działek 632/6 i 634/6. 

Pełnomocnik Spółki wystąpił jednocześnie o ustalenie nowego terminu obowiązywania 
dzierżawy poprzez przedłużenie go o 30 lat. 

Grunt objęty wnioskiem o dzierżawę graniczy od strony zachodniej z terenem dotychczas 
administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. 

MOSiR pozytywnie zaopiniował możliwość realizacji w/w inwestycji i wyłączenia terenu, na 
którym ma ona być realizowana, z jego administrowania.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym 
dotyczących zasad wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Natomiast w myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) zawarcie umów dzierżawy gruntów stanowiących zasób gminy, na 
czas dłuższy niż 3 lata, następuje w drodze przetargu, przy czym rada miasta może wyrazić zgodę 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

W celu wydzierżawienia, na rzecz Spółki, w trybie bezprzetargowym, dodatkowego gruntu pod 
rozbudowę istniejącej u zbiegu ulic Żytniej i Armii Krajowej restauracji szybkiej obsługi oraz 
ustalenia nowego terminu obowiązywania umowy dzierżawy (tj.do dnia 31.12.2050 r.), proponuje 
się podjęcie niniejszej uchwały. 
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