
UCHWAŁA NR XXIX/345/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie   
wyposażenia w  nieruchomości  samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.               
z 2020, poz.713 z późn.zm.), art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                 
o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn.zm.), uchwały nr XXI/257/2020 (ze 
zmianami) Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 
kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 
19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu 
w Kietrzu. 

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się punkt 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu 
z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyposażenia w  nieruchomości  samorządową instytucję kultury 

– Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, w sposób następujący: 

1) w punkcie 1: 

- w miejsce adresu „ul. Wojska Polskiego  nr 20” wpisuje się adres „ul. Wojska Polskiego nr 14” 

- po słowach – strefa ochrony konserwatorskiej ”B”  wpisuje się : „17 U tereny zabudowy usługowej” 

2. Po zmianach o których umowa w ust.1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej 
w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie   wyposażenia w nieruchomości  samorządową instytucję kultury 
– Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 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 Nr 1 do uchwały Nr XXIX/345/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 25 marca 2021 r. 

      WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz  
wnoszonych do  samorządowej instytucji kultury 

 „CENTRUM KULTURY I SPORTU W KIETRZU„ 
Lp Adres nieruchomości 

Funkcja  Plan/Studium 
Nr 

działki/  
 opis 

użytku i 
zabudo

wy 

Nr Księgi 
Wieczystej 

Pow.  
gruntu 
 w (ha) 

Pow. użytkowa zabudowań w (m2 ) 
 oraz opis nieruchomości 

Wartość 
nieruchomości 

w (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Miejski Dom Kultury w Kietrzu  

ul. Wojska Polskiego nr 14, 
48-130 Kietrz 
……………………………………… 

w m.p.z.p. miasta Kietrza 
nieruchomość oznaczona symbolem 
jako -16 MWU tereny zabudowy 
mieszkaniowo -usługowej 
wielorodzinnej oraz -strefa ochrony 
konserwatorskiej „B”, 17 U tereny 
zabudowy usługowej. 

1903/1 
k.m.5         
– Bi 
 1862 
k.m.5           
– Bp   
 1861 
k.m.5            
– Bp   
 
                         
1903/3 
k.m.5           
– Bi 

OP1G/00021510/8 
OP1G/00021510/8 

 OP1G/00021162/3 
 
 
 
 
 
 
 

OP1G/00037489/6 
własność Skarb 
Państwa- użytkowanie 
wieczyste Gmina 
Kietrz do 5.12.2089r. 

0.1324 
0.0420 
0.0540 
 
 
 
 
 
 
 
0,0049 

1 707,94 m2 
……………………………………… 

Budynek miejskiego domu kultury z 1928r., murowany, 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewanie miejskie. 
Na parterze znajduje się sala widowiskowa i sala mała, sanitariaty 
oraz biblioteka z osobnym wejściem.  
Na piętrze: sala lustrzana, kuchnia, sanitariaty, sala mniejsza  
i pomieszczenia biurowe. W obrębie nieruchomości  znajduje się 
murowany budynek gospodarczy 
 
 
Obiekt  przyległy do  budynku Miejskiego Domu Kultury, 
murowany w którym znajduje się zaplecze sceny. 

1 297 600,00 

2. Wiejski Dom Kultury w 
Dzierżysławiu 
48-130 Kietrz, Dzierżysław  
ul. Dożynkowa 2000 nr 2 
……………………………………… 

 w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona symbolem  
jako - USu -tereny sportu i rekreacji, 

67/1 
k.m.2 
– Bi 

OP1G/00029143/0 0.2306 957,14 m2 
……………………………………… 

Budynek wiejskiego domu kultury z 1937r., murowany, 
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany- piecem 
węglowym.  
Na parterze znajduje się siłownia, sanitariaty, sala mniejsza, 
biblioteka z osobnym wejściem o pow. użytkowej  oraz 
pomieszczenia będące w  użyczeniu  LZS „Orzeł” Dzierżysław na 

676 600,00 
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KDP-drogi powiatowe, GUW –
granice strefy ochrony ujęć wody. 

czas nieoznaczony (umowa nr WGN.6850.4.2019.MG z dnia 5.08.2019r.) o 
łącznej pow. 91,50 m2. 
Na piętrze: sala z pomieszczeniami gospodarczymi.  
W obrębie nieruchomości  znajduje się wiata garażowa. 

3. Wiejski Dom Kultury w Nowej 
Cerekwi,  
48-130 Kietrz, Nowa Cerekwia ul. 
Raciborska nr 54.  
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
działka nr  634/2 oznaczona symbolem  
jako STZ -granice terenów 
wyłączonych z zabudowy- tereny 
bilansowe złóż surowców 
mineralnych, Uu-tereny zabudowy 
usługowej ukształtowane, KDW -drogi 
wojewódzkie. Działka nr 634/4 
oznaczona jako  STZ -granice terenów 
wyłączonych z zabudowy- tereny 
bilansowe złóż surowców 
mineralnych, Uu-tereny zabudowy 
usługowej ukształtowane, RMu- 
tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach  rolnych  
hodowlanych  i ogrodniczych. 

634/2 
k.m.5           
– B, 

634/4 
k.m.5            
– Bp  

OP1G/00021172/6 0.1042  519,17 m2 
……………………………………… 

Budynek wiejskiego  domu kultury z 1939r.,  murowany, 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym. 
Na parterze: biblioteka, trzy sale spotkań, sanitariaty, jedno 
pomieszczenie  gospodarcze,  magazyn oraz pomieszczenie 
techniczne. 
Na piętrze: sala spotkań, scena, dwa pomieszczenia gospodarcze 
oraz  kuchnia.  
W piwnicy znajduje się kotłownia. 

836 000,00 

4. Wiejski Dom Kultury w 
Nasiedlu, 48-130 Kietrz,  
Nasiedle, ul. Zamkowa nr 7a 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona  symbolem  
jako Uu- tereny zabudowy usługowej -
ukształtowane,  KDG -drogi gminne, 
MNUp -tereny zabudowy -usługowej 
o niskiej intensywności-projektowane, 
MNUu – tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności-ukształtowane. 

260 
k.m.2           
– B  

OP1G/00021163/0 0.1600 436,65 m2 
……………………………………… 

Budynek wiejskiego domu kultury z 1937r., murowany,   
jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany piecem 
węglowym.   
Na parterze:  pomieszczenie biurowe, duża sala i dwie małe, 
magazyn, kuchnia, sanitariaty, pomieszczenie techniczne.  
W piwnicy znajduje się kotłownia.   

489 100,00 
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5. Wiejski Dom Kultury w Pilszczu, 
48-130 Kietrz, Pilszcz, ul. Pszenna nr 2 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona  symbolem  
jako -USp -tereny usług sportu 
rekreacji-projektowane, Uu- tereny 
zabudowy usługowej -ukształtowane, 
MNUu – tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności-ukształtowane, R -
tereny rolnicze(uprawy polowe, łąki i 
pastwiska, uprawy ogrodnicze, MNUp 
-tereny zabudowy -usługowej o niskiej 
intensywności-projektowane, KDW -
drogi wojewódzkie. 

258 
k.m.5       
– B, Bi 

OP1G/00021168/5 1.0000 524,66 m2 
……………………………………… 

Budynek wiejskiego domu kultury z 1939r., częściowo 
podpiwniczony, murowany, jednokondygnacyjny, ogrzewany 
piecem węglowym.  
Na parterze: biblioteka, duża sala spotkań oraz dwie małe, 
sanitariaty, kuchnia wraz z magazynem oraz trzy pomieszczenia  
będące w użyczeniu  LZS „ FOTBALL CLUB PILSZCZ ” w 
Pilszczu na czas nieoznaczony (umowa nr WGN.6850.2.2011.HP z 
dnia 1 kwietnia 2011r..) o łącznej pow. 62,24 m2 z osobnym 
wejściem. 
W obrębie nieruchomości  znajduje się murowany budynek 
gospodarczy. W piwnicy znajduje się kotłownia. 

599 400,00 

6. Świetlica Wiejska w 
Chróścielowie 
48-130 Kietrz, Chróścielów nr 51 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona symbolem 
jako- RMu- tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach  
rolnych  hodowlanych i ogrodniczych, 
KDG-drogi gminne, KDP-drogi 
powiatowe. 

262/1 
k.m.2 

– Bi 

OP1G/00021164/7 0.0931 263,19 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z 1937r., murowany, 
jednokondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany piecem 
węglowym wraz z budynkiem gospodarczym.  
Na parterze: sala spotkań, sanitariaty, magazyn i kuchnia.  
W piwnicy znajduje się siłownia i kotłownia.  
W obrębie nieruchomości  znajdują się dwa murowane budynki 
gospodarcze. 

385 000,00 

7. Świetlica Wiejska w Kozłówkach,  
48-130 Kietrz, Kozłówki nr 1 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona symbolem  
jako - Up -tereny zabudowy 
usługowej, KDW -drogi wojewódzki. 

324/1 
k.m.2  
– B 

OP1G/00021166/1 0.0900 284,60 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z 2010r. wolnostojący,  murowany, 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowanym strychem, 
ogrzewanie elektryczne.  
Na parterze znajduje się: sala świetlicowa, dwa pomieszczenia 
gospodarcze, sanitariaty. 
Na piętrze:  sala kameralna, jedno pomieszczenie gospodarcze  oraz 
sanitariaty.  

1 053 500,00 
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8. Świetlica Wiejska w Lubotyniu,  
48-130 Kietrz,  Lubotyń nr 30 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość  oznaczona  symbolem  
jako RMu -tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach  
rolnych,  hodowlanych i ogrodniczych, 
Uu-tereny zabudowy usługowej, 
MNUp- treny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności projektowane. 

397 
k.m.6            
– B 

OP1G/00021171/9 0.0600 414,69 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z 1935r., murowany, 
dwukondygnacyjny,  częściowo podpiwniczony,  ogrzewany 
elektrycznie.  
Na parterze znajdują się dwie małe sale, jedno pomieszczenie 
techniczne, sanitariaty, trzy pomieszczenia siłowni.  
Na piętrze: duża sala, magazyn, szatnia, kuchnia. 

756 600,00 

9. Świetlica Wiejska w 
Ludmierzycach,  
48-130 Kietrz, Ludmierzyce nr 35 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość  oznaczone symbolem  
jako  MNUp- treny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności projektowane ,  KDP-
drogi powiatowe. 

101/1 
k.m.1 
–  RII, 
B, Bp 

OP1G/00014610/7 0.2207 128,35 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z 1937r., mieszkalno-użytkowy, 
murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, pomieszczenia 
parteru ogrzewane elektrycznie. 
Na parterze znajdują się dwie sale spotkań, dwa magazyny, 
sanitariaty, jedno pomieszczenie techniczne oraz kuchnia. 
Na piętrze: lokal mieszkalny objęty stosunkiem najmu. 

375 500,00 

10. Świetlica Wiejska w Rogożanach, 
48-130 Kietrz, Rogożany nr 5 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz            
oznaczona symbolem jako ZPu- tereny 
zieleni urządzonej –ukształtowane, 
KDG – drogi gminne, Uu – tereny 
zabudowy usługowej – ukształtowane.  

145 
k.m.1            
– Bz 

OP1G/00021169/2 0.0857 223,43 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z 1937r., murowany 
dwukondygnacyjny, ogrzewany elektrycznie.  
Na parterze znajdują się sala gier, siłownia, sanitariaty i dwa 
pomieszczenia magazynowe.  
Na piętrze: dwie sale z pomieszczeniem gospodarczym. 
W obrębie nieruchomości  znajduje się zewnętrzna,  murowana, 
zadaszona scena.  

413 800,00 
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11. Świetlica Wiejska w Rozumicach, 
48-130 Kietrz, Rozumice nr 11 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona symbolem  
jako R -tereny rolnicze(uprawy 
polowe, łąki i pastwiska, uprawy 
ogrodnicze,  
Uu- tereny zabudowy usługowej -
ukształtowane. 

306 
k.m.3           

-Bi 

OP1G/00021170/2 0.6300 202,25 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z 1935r.,  murowany, 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany elektrycznie. 
Na  parterze znajduje się 2 sale spotkań, kuchnia, sanitariaty, 
pomieszczenie garażowe o pow. 39,13 m2  a także murowany 
budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 23,60m2  znajdujący 
się w obrębie nieruchomości, użytkowany  na podstawie umowy 
użyczenia z dnia 19 czerwca 2001 r. przez OSP Rozumice. 

386 500,00 

12. Świetlica Wiejska 
w Ściborzycach Wielkich, 
48-130 Kietrz, Ściborzyce Wielkie 31 

…….……………………………… 
w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość oznaczona symbolem  
jako R – tereny rolnicze (uprawy 
polowe, łąki i pastwiska, uprawy 
ogrodnicze), ZPu tereny zieleni 
urządzonej –ukształtowane, GZC –
granice strefy sanitarnej cmentarzy, 
KDP – drogi powiatowe, KDG – drogi 
gminne, Uu – tereny zabudowy 
usługowej – ukształtowane. 

565  
k.m. 3 

-RIIIa , 
B  

OP1G/00037978/1 0.4100  573,34 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej z  1935r.,  murowany, 
dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany piecem 
węglowym,  
Na parterze: duża sala spotkań, kuchnia, magazyn, pomieszczenie 
techniczne i scena. 
Na piętrze: siłownia,  magazyn oraz  nieużytkowany strych. 
W piwnicy  znajduje się kotłownia i dwa magazyny. 

908 400,00 

13. Świetlica Wiejska 
w Wojnowicach,  
48-130 Kietrz, Wojnowice ul. Okrężna 
nr 27 
……………………………………… 

w s.u i k.z.p. gminy Kietrz 
nieruchomość  oznaczona symbolem  
jako Uu -tereny zabudowy usługowej 
ukształtowane,  RMu - tereny 
zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach  rolnych  
hodowlanych  i ogrodniczych.   

355/2 
k.m.3         
- Bi  

OP1G/00009166/1 0.0920 215,20 m2 
……………………………………… 

Budynek świetlicy wiejskiej  z 1939r.,  murowany, 
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, ogrzewany elektryczne.   
Na parterze znajduje się  kuchnia,  sanitariaty i dwa magazyny. 
Na piętrze: sala spotkań i jedno pomieszczenie gospodarcze.  
W obrębie nieruchomości znajduje się murowany budynek 
gospodarczy. 

368 900,00 
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