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Znak: GN-II.6845.319.2022 

W Y K A Z  Nr 9/2022 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 

 
 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości  

i sposób jej 
zagospodarowania 

Czynsz netto  
płatny 

miesięcznie,  
rocznie (*) 

lub 
półrocznie 

(**) 
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Czas 
trwania 
umowy 

Cel dzierżawy 
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Nr działki Obręb 

Pow. 
działki 

lub część 
w m2 

Położenie 
nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 564/2 0015 6301 ul. Podklasztorna 
Inne tereny 

zabudowane 
1,50 zł/m2 (*) 

po 
otrzymaniu 

umowy 
3 lata 

Baza transportowo - 
techniczna 

GN-II.6845.193.2022 

2. 61 0022 4000 al. Na Stadion Tereny lasów 300,00 zł „ 3 lata Park linowy GN-II.6845.236.2022 

3. 

632/6 
634/6 

632/12 
632/10 

0016 2865,50 
ul. Żytnia 

ul. Armii Krajowej 

Inne tereny 
zabudowane 

Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

 

5,00 zł/m2 „ 
Do dnia 

31.12.2050 r. 

 
Budynek restauracji i jej 

obsługa 
 

GNG.II.72243-1-24/09 

4. 836/63 0007 565 ul. Sikorskiego 

 
Tereny dróg 

dojazdowych 
 

1,00 zł/m2 „ 2 lata Obsługa komunikacyjna GN-II.6845.248.2022 

5. 31/5 5 235468 Górki gmina Kije 

Grunty orne 
 

250,00/ha 

 „ 3 lata 
Uprawy rolne oraz cele 

leśne 
GN-II.6845.288.2022 

Lasy, nieużytki 125,00 /ha 

6. 224 0027 12 ul. Chorzowska 

 
Grunty zadrzewione i 

zakrzewione 
 

1,00 zł/m2 „ 
na czas 

nieokreślony 

Obsługa komunikacyjna 
(drogi dojazdowe, 

dojścia) 
GN-II.6845.309.2022 
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Oferty na wydzierżawienie gruntów wymienionych we wszystkich pozycjach należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 
pokój 221 w terminie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 12.01.2023 r. 
 
Przed złożeniem oferty należy w pok. 228 zasięgnąć informacji odnośnie szczegółowej lokalizacji gruntów przeznaczonych do wyd zierżawienia oraz trybu zawarcia umowy 
dzierżawy.  
Grunty wymienione w pozycji 3,6,8,9 są przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 
 
Stawki czynszów dzierżawy mogą ulec zmianie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce. 

Do czynszu ustalonego w oparciu o stawki, o których mowa w kolumnie 7, doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości określonej obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%). 

Termin wpłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego określa się na dzień 25 każdego miesiąca, termin rocznego czynszu dzierżawneg o ustala się dzień 31 marca każdego 
roku, termin półrocznego czynszu ustala się za I półrocze  na dzień 25 stycznia,  a za II półrocze na dzień 25 lipca, danego roku .  
 

 

7. 1/22 0023 550 al. Legionów 
Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 
 

350,00 zł 
po otrzymaniu 

umowy 3 lata 

przeprowadzenie zjazdów 
liniowych, pozostawienie 
urządzeń rekreacyjno – 
sportowych, działalność 

rekreacyjna 

GN-II.6845.286.2022 

8. 607 0010 4 ul. Marszałkowska Tereny mieszkaniowe   1,00 zł/m2 „ 
czas 

nieoznaczony 
obiekt pod składowanie 

wózka inwalidzkiego 
GN-II.6845.263.2022 

9. 
1801 
1800 

0009 

33 

ul. Jagiellońska 
Inne tereny 

zabudowane 
 

1,50 zł/m2 

„ 
czas 

nieoznaczony 

obsługa pawilonu 
handlowego 

GN-II.6845.96.2022 

39 15,00 zł/m2 działalność handlowa 


