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                                                        Kluczbork, dnia 09 grudnia 2020 r.  

GNP.6845.55.2020.KO                                                                                               

                                                                                                                                             Załącznik Nr 1 

do  Zarządzenia  Nr BR.0050. 231 .2020 strony od 1 do 16   

Burmistrza Miasta  Kluczborka                                                                                                                                                                                                                                   

z dnia 09 grudnia 2020 r.                                                                

Wykaz nieruchomości   przeznaczonych do wydzierżawienia  w  2021 r. 

 

Lp. 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 

 

Pow.  

w m2 

 

Opis 

i położenie 

 

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

 

Stawka czynszu 

dzierżawnego za  

1 m2    

 

Termin 

płatności 

 

Tryb i okres 

dzierżawy 

1.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 5 dz. nr 174/25 

część 

 

8,7 

Kluczbork ul. 

Kochanowskiego 

 

5MW - tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej  

kiosk „RUCHU” 

 77,00 zł rocznie 

plus podatek  VAT 

w odpowiedniej  

Wysokości 

Raz w roku do   

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022 r. 

2.  KW OP1U/00055759/5 

ark. m. 6 dz. 204/4 część  

 

 

 

18 

Kluczbork Plac 

Niepodległości 

1MWU -zabudowa 

wielorodzinna z usługami 

Garaż 

3,81 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości  

Do 25-go dnia  

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022 r. 

 

3.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 11 dz.1 część 

 

266 Kluczbork, ul. Opolska KP(U).1- tereny parkingów z 

dopuszczeniem lokalizacji 

małych obiektów handlowych 

(kiosków), 

2KDZ.1- tereny dróg 

publicznych - pod ulice i drogi 

klasy zbiorczej, 

KDGp.1-tereny drogi publicznej-

odcinek w ciągu drogim krajowej 

nr 45,droga klasy głównej ruchu 

przyśpieszonego  

przeznaczenie- kioski z kwiatami 

i zniczami 

21,07 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia  

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022 r. 

4.  KW OP1U/00045051/9 

ark. m. 5 dz. nr 76/10 

część  

 

30 

Kluczbork ul. Ligonia 1UO - usługi oświaty 

koncentrator telefoniczny  

40,00 zł rocznie 

plus podatek  VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022r. 
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5.  KW OP1U/00041191/4 

ark. m. 2 dz. nr 585/3 

część 

 

4,5 

Ligota Dolna KDZ-2 – teren dróg 

zbiorczych  

szafa telefoniczna 

7,67 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości  

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

kończącego kwartał 

Bezprzetargowo 

na czas 

nieokreślony 

6.  KW OP1U/00041216  

ark .m. 3 dz. nr 399/85 

część 

 

4,5 

Bogacica  KDW-8 - drogi i ulice 

wewnętrzne szafa telefoniczna  

7,67 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości  

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

kończącego kwartał 

Bezprzetargowo 

na czas 

nieokreślony 

7.  KW OP1U/00040617/0 

ark. m. 4 dz. nr 660/49 

część  

 

4,5 

 

Borkowice 

U-5 –teren usług komercyjnych 

szafa telefoniczna  

7,67 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości  

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

kończącego kwartał 

Bezprzetargowo 

na czas 

nieokreślony 

8.  KW OP1U/00051195/5  

ark .m. 2 dz. nr 1011/63 

część 

 

4,5 

 

 Bażany  

UP-5 – tereny usług publicznych 

szafa telefoniczna  

7,67 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

kończącego kwartał 

Bezprzetargowo 

na czas 

nieokreślony 

9.  KW OP1U/00040606/0  

ark. m. 2 dz. nr 262 

część  

 

4,5 

 

Bąków 

ZP-7- tereny zieleni parkowej i 

urządzonej 

szafa telefoniczna  

7,67 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości  

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

kończącego kwartał 

Bezprzetargowo 

na czas 

nieokreślony 

10.  KW OP1U/00040978/8  

ark. m. 6 dz. nr 117 

część  

 

17,25 

Kluczbork ul. Generała 

Pułaskiego  

1MWU- tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z 

usługami i 2KP tereny parkingów 

podjazd i schody 

1,30 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022 r 

 

 

 

 

11.  KW OP1U/00069677/7 

( obciążona nieodpłatną 

i nieograniczoną w 

czasie służebnością 

gruntową polegającą na 

nieodpłatnym prawie 

przebiegu sieci 

cieplnych przez działki 

41/21 i 41/22 oraz 

nieodpł. i nieogranicz. w 

czasie korzystaniu z tej 

273 Kluczbork ul. Norwida 3MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

1KDD- tereny dróg publicznych 

klasy dojazdowej    

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

 

1,10 zł  rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022r. 
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nieruchomości w celu 

wykonania czynności 

związanych z 

eksploatacją, remontem i 

konserwacją tych sieci w 

pasie gruntu 

niezbędnym do 

wykonania powyższych 

czynności) 

 ark. m. 2 

działka nr 41/21 i 41/22 

12.  KW OP1U/00041424/7 

ark. m. 3 dz. nr 39/6 

część 

 

230 

Ligota Górna 9US- t. sportu i rekreacji 

5KS- t. obsługi komunikacji 

przeznaczenie-posadowienie 

budynku kawiarenki i 

prowadzenie działalności 

gastronomiczno-handlowej  

2,53 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości  

Do 25-go każdego 

miesiąca 

W drodze 

przetargu do 

30.04.2022 r. 

13.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 15 działka nr 

9/59  

578 Kluczbork, rejon ul. 

Ossowskiego 

G-teren stacji redukcyjnych gazu 

przeznaczenie- lokalizacja 

urządzeń infrastruktury 

0,63 zł rocznie plus 

VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022r. 

14.   Studnie na terenie lasu 

komunalnego  

 

 

Kluczbork teren lasu  W – tereny urządzeń 

zaopatrzenia w wodę 

Czynsz 100,00 zł 

miesięcznie plus 

podatek VAT w 

odpowiedniej  

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

 

 

Bezprzetargowo 

do 31.12.2022 r 

 

15.  KW OP1U/00012941/5 

ark. m. 4 dz. 63/1 część  

6 

 

 

Gotartów U5 – tereny usług komercyjnych 

KDD6- tereny dróg publicznych/ 

droga dojazdowa/  

szafa telefoniczna 

7,67 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

na czas 

nieoznaczony 

16.  KW OP1U/00075600/2 

ark. m. 6 część dz. 86/24 

45 Kluczbork, ul. Podwale  1MWU-teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej  

i usług, 

przeznaczenie- poprawa 

warunków zagospodarowania 

1,10 zł rocznie plus 

VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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17.  KW OP1U/00080635/4 

ark. m. 12 część dz. 

159/8 

170 Kluczbork, rejon ul. 

Opolskiej  

3KP- tereny parkingów, 

przeznaczenie- poprawa 

warunków zagospodarowania 

1,10 zł rocznie plus 

VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

18.  KW OP1U/00075600/2 

ark. m. 12 część dz. 

148/2 

7 Kluczbork, rejon ul. 

Opolskiej 

3KP- tereny parkingów, 

przeznaczenie- poprawa 

warunków zagospodarowania 

1,10 zł rocznie plus 

VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

19.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 3 część dz. 98/29 

162,5 Kluczbork, rejon ul. 

Konopnickiej 

6MW- teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 

przeznaczenie- miejsca 

parkingowe 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

20.  KW OP1U/00040612/5 

ark. m. 6 część dz. 651 

72 Krzywizna, rejon ul. 

Witosa 

W- tereny cieków wodnych i 

rowów melioracyjnych, 

przeznaczenie- poprawa 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

1,10 zł plus podatek 

VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

 

 

21.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 238/2 część 

 

 

28 Kluczbork ul. Kossaka 1KDD- droga dojazdowa z 

przeznaczeniem na drogę 

dojazdową bez możliwości 

zabudowy 

0,19 zł rocznie plus  

podatek VAT w 

odpowiedniej 

wysokości  

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

22.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz.123/1  

75 Kluczbork 

rejon ul. Witkacego  

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

23.  KW OP1U/00040978/8 

ark m. 7 dz. 123/2 

50 Kluczbork rejon ul. 

Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

      1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

24.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/3   

50 Kluczbork rejon ul. 

Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

     1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

25.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/4  

50 Kluczbork rejon 

ul. Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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26.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/5  

75 Kluczbork rejon ul. 

Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

27.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/6  

75 Kluczbork rejon ul. 

Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

28.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/7  

50 Kluczbork rejon ul. 

Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

 

   1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

29.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/8 

50 Kluczbork rejon 

ul. Witkacego  

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

 

1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

30.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/9  

50 Kluczbork rejon 

ul. Witkacego  

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

   1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

31.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. 123/10  

76 Kluczbork rejon ul. 

Witkacego 

KCP- ciąg pieszy 

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruch. przyległej  

1,10 zł rocznie  

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

32.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 11 dz. 129/4  

125 Kluczbork  

ul. Generała 

Okulickiego  

2KDD-teren dróg dojazdowych, 

z przeznaczeniem na drogę 

dojazdową 

0,19 zł  rocznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości   

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

33.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 11  dz.  nr 131/3 

część 

120 Kluczbork ,    

ul. Generała 

Okulickiego 

2KDD-  tereny dróg publicznych- 

ulice i drogi kasy dojazdowej 

przeznaczenie- droga dojazdowa     

0,19 zł  rocznie plus 

VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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34.  KW OP1U/00016916/9 

ark. m. 6 dz. 208/20 

część  

22 Kluczbork 

ul. Katowicka 

KP – tereny parkingów 

garaż- blaszak 

2,54 zł miesięcznie 

plus  podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

35.  KW OP1U/00081147/3 

ark. m. 8 dz. 67/1 część 

 

187 Kluczbork 

ul. Sportowa  

3US- usługi sportu i rekreacji,  

z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gastronomicznej ze sprzedażą 

piwa 

1,80 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

36.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 5 dz. 3/14 część 

79,40 Kluczbork 

 ul. Norwida 

6MW-teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej  

z przeznaczeniem na  parkingu  

 

 

 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

37.  KWOP1U/00041187/3 

ark. m. 2 dz. 485/6 część 

70 Ligota Górna 8US,9US – teren sportu  

i rekreacji, 

4WS-teren śródlądowych wód 

powierzchniowych, 

4KDP-teren ciągów pieszo-

rowerowych 

przeznaczenie-wypożyczalnia 

sprzętu wodnego 

27,96 zł rocznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go września 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

38.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 12 dz.96/3 część 

KW OP1U/ 00040978/8 

ark. m. 12 dz.  85/25 

część 

75 

 

38 

Kluczbork 

ul. Stefana Batorego 

1 MW- teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej  

1KDD- tereny dróg publicznych- 

pod ulice i drogi klasy 

dojazdowej z 

przeznaczeniem na 

zagospodarowanie zielenią w 

celu poprawy estetyki działki 

przyległej do budynku 

wielomieszkaniow. 

 

 

 

10,00 zł rocznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz  w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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39.  KW OP1U/00063137/8 

ark. m. 2 dz. 41/7 część  

 

 

155 Kluczbork 

ul. Norwida 

1KDD- teren ulic klasy 

dojazdowej, z przeznaczeniem na 

parking 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

40.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 5 dz. 101/11 cz. 

99,28 Kluczbork  

ul. Wolności   

 

8KDL- teren ulic i dróg klasy 

lokalnej, 

12KDZ-teren ulic i dróg klasy 

zbiorczej 

-z przeznaczeniem na parking  

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

41.  KW OP1U/00075595/3 

ark. 6 dz. 256/1 cz. 

60 Kluczbork 

ul. Skłodowskiej-Curie  

1MW-teren zabudowy mieszka- 

niowej wielorodzinnej – z 

przeznaczeniem na miejsca 

parkingowe 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Dwa razy w roku 

I rata do 25-go 

marca 

II rata do 25-go 

września 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

42.  KW OP1U/00075595/3 

ark. 6 dz. 256/1 cz. 

15 Kluczbork 

ul. Skłodowskiej-Curie 

1MW-teren zabudowy mieszka- 

niowej wielorodzinnej – z 

przeznaczeniem na miejsce 

parkingowe 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

43.  KW OP1U/00075600/2 

ark. m. 6 dz.67/5 

  

45 Kluczbork  

ul. Podwale 

1MWU-teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodz. z usł.  

z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej 

1,10 zł rocznie plus 

podatek VAT w 

odpowiedniej 

wysokości  

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

44.  KW OP1U/00051192/4 

ark. m. 5 dz. 130/6 część  

126 Kluczbork ul. 

Wolności 

1UO-budynki usługowe o funkcji 

oświatowej  i wychowawczej 

przeznaczenie-miejsca 

parkingowe urządzone 

1,31 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

45.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 5 dz. 129/1 część 

67 Kluczbork ul. 

Wolności 

1KDD-droga dojazdowa 

przeznaczenie: miejsca 

parkingowe 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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46.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 5 dz. 101/11 cz. 

44 Kluczbork ul. 

Wolności 

8KDL- teren ulic i dróg klasy 

lokalnej, 

12KDZ-teren ulic i dróg klasy 

zbiorczej 

Przeznaczenie- miejsca  

parkingowe 

1,09 zł miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

47.  KW OP1U/00040617/0 

ark. m. 4 dz. 658/49 

809 Borkowice 

ul. Wiejska 

U-5 – teren usług komercyjnych 

przeznaczenie- plac zabaw 

 

 

 

 

 

 

10,00 zł rocznie 

plus podatek VAT 

w odpowie 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

24.03.2025 r. 

48.  KW OP1U/00040624/2 

ark. m. 1 dz. 962/81  

600 Krasków 

 

 

RM-11(MNU) tereny  

zabudowy zagrodowej ( z 

dopuszczeniem zmiany 

przeznaczenia w części lub 

całości terenów na tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami )  

przeznaczenie: 

lokalizacja pompowni wody ze 

zbiornikiem 

0,63 zł  rocznie plus 

podatek VAT w 

odpowiedniej 

wysokości  

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

49.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 3 część dz. nr 

51/10 

129 

 

Kluczbork ul. 

Wołczyńska 

1 MNW- tereny zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej i 

wielorodzinnej 

przeznaczenie- poprawa 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej  

1,10 zł rocznie plus 

podatek VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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50.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 9 dz. 26/5 część 

600 Kluczbork 

ul. Strzelecka 

 

ZL-tereny lasów 

W- tereny urządzeń gospodarki 

wodno-ściekowej, tereny 

urządzeń wodociągowych 

(działka znajduje się w obrębie 

strefy ochronnej ujęć wody  

 

 

0,63 zł rocznie plus 

podatek VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

51.  KW OP1U/00061760/0 

ark. m. 1  dz.  nr 519/1 

część 

144 Ligota Dolna R-2 tereny rolne 

KDD-1  tereny dróg 

dojazdowych( tereny dróg 

publicznych) 

przeznaczenie- budowa 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w tym wieży 

telekomunikacyjnej     

 

 

 

103,56 zł  rocznie 

plus VAT w 

odpowiedniej 

wysokości 

Raz w roku do  

25-go marca 

Bezprzetargowy 

do dnia 

31.12.2030 r. 

52.  KW OP1U/00058054/4 

ark. m. 4 część dz. 351/8 

100 Kluczbork, rejon ul. 

Byczyńskiej 

1R-tereny rolnicze, grunty orne 

przeznaczenie- budowa 

infrastruktury 

telekomunikacyjnej, w tym wieży 

telekomunikacyjnej  

 

 

 

8,63 zł  miesięcznie 

plus podatek VAT 

w odpowiedniej 

wysokości 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

Bezprzetargowo 

do dnia  

18.10 .2029 

53.  KW OP1U/00069119/8 

lokal użytkowy 

położony na dz.109/9 

ark.m. 6, w budynku na 

zrewitalizowanym 

terenie po byłym 

zakładzie 

przemysłowym Fampra 

253,44 m2 

wraz z 

tarasem    

i pergolą 

o pow. 

79,2 m2 

Kluczbork, ul. 

Generała Pułaskiego 5, 

lokal użytkowy wraz z 

pełnym wyposażeniem 

w sprzęt niezbędny do 

prowadzenia 

działalności 

kawiarniano-

gastronomicznej, 

położony na parterze, 

1.U – teren zabudowy usługowej. 

Przeznaczenie: prowadzenie 

kawiarni artystycznej z ofertą 

gastronomiczną 

2 500,00 zł 

miesięcznie. Nie 

przewiduje się 

aktualizacji czynszu 

dzierżawnego w 

czasie trwania 

umowy 

Do 25-go dnia 

każdego miesiąca 

W drodze 

przetargu 

pisemnego 

nieograniczoneg

o na okres 3 lat. 
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złożony z sali 

konsumpcyjnej wraz z 

barem o pow.126,65 

m2, zaplecza 

kuchennego o 

pow.61,81 m2, 

zaplecza dostępnego 

dla gości ( w tym 

korytarz i toalety) o 

pow. 64,98 m2 

 

 

54.  KW OP1U/00080635/4 

ark. m. 12 część dz. nr 

159/10 część 

  

 

 

6545 Kluczbork 

ul. Władysława 

Jagiełły 

1ZI –zieleń izolacyjna, 2KP/ZP/ 

teren parkingów z dużym 

udziałem zieleni towarzyszącej, 

ZD- tereny ogrodów 

działkowych, 2MN- teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 1KDD-drogi 

dojaz. ogródki działkowe  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

55.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 4 dz. nr 42/2 

 

533 Kluczbork ul. 

Byczyńska  

1MN- teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

56.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 5 dz. nr 77/4  

 

786 

Kluczbork ul. 

Byczyńska 

MNU-teren zabudowy 

jednorodzinnej z usługami   

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

57.  KW OP1U/00075600/2 

ark. m. 6 dz. nr 231/5  

 

63 

Kluczbork ul. Damrota  1MWU – budow. mieszkaniowe 

wielorodzinne z usługami 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

58.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 6 dz. nr 15/4 

część 

 

189 

Kluczbork ul. 

Waryńskiego 

4MW- teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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59.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 6 dz. nr 10/5 

część 

 

 

801 

Kluczbork 

ul. Waryńskiego 

- Aleja Wodna 

4MW- teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

ogródki działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

60.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 6 dz. nr 17/2 

 

286 

Kluczbork ul. 

Waryńskiego 

4UH –tereny obiektów 

handlowych 

ogród działkowy 

 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

61.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 5 dz. nr 46/2 

 

503 

Kluczbork ul. 

Konopnickiej 

1MN tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

62.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 7 dz. nr 37/25 

365 Kluczbork ul. 

Kujakowicka 

1ZD-tereny ogrodów działkow. 

1MNW teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej      

i wielorodzinnej 

ogródki działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

63.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 7 dz. nr 37/26 

664 Kluczbork ul. 

Kujakowicka 

1ZD-tereny ogrodów działkow. 

1MNW teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej     

i wielorodzinnej 

ogródki działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

64.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 7 dz. nr 37/27 

1678 Kluczbork ul. 

Kujakowicka 

1ZD-tereny ogrodów działkow. 

1MNW teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej     

i wielorodzinnej 

ogródki działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

65.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 7 dz. nr 37/28  

 

 

974 Kluczbork ul. 

Kujakowicka 

1ZD-tereny ogrodów działkow. 

1MNW teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej     

i wielorodzinnej 

ogródki działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

66.  KW OP1U/00075595/3 

ark .m. 7 dz. 37/23 

 

152 Kluczbork, ul. 

Kujakowicka  

1MNW- tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej     

i wielorodzinnej 

ogródki działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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67.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 8 dz. nr 164,106 

cz. 

 

 

132 

Kluczbork ul. 

Korfantego 

4ZI- tereny zieleni izolacyjnej, 

2MN, ZP,1KDD, 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

 

Raz w roku do  

31 marca 

 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

68.  KW OP1U/00017016/7 

ark. m. 11 dz. nr 56/4 

 

376 

Kluczbork  ul. 

Gen. Maczka 

2MN-budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

69.  KW OP1U/00075600/2 

ark. m. 11 dz. nr 174/2   

 

831 

Kluczbork ul. Opolska 2MN- zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 1KDGP 

 ogród działkowy 

 

 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

70.  KW OP1U/00019817/6 

ark. m. 11 dz. nr 227  

 

440 

Kluczbork ul. Generała 

Okulickiego 

2MN – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna - ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

71.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 11 dz. nr 273/11 

 

177 

Kluczbork ul. Generała 

Okulickiego 

2MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

72.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 11 dz. nr 273/12 

 

173 

Kluczbork  

ul. Generała 

Okulickiego 

2MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

73.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 11 dz. nr 273/9  

 

146 

Kluczbork ul. Generała 

Okulickiego  

2MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

74.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 11 dz. nr 274/1 

 

 

400 

Kluczbork ul. Bora 

Komorowskiego 

EE-teren głównego  

punktu zasilania  

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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75.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 12 dz. nr 24/2 

 

368 

Kluczbork ul. 

Kościuszki 

2MN tereny zabudowy 

mieszkaniowej jedn. 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

76.  KW OP1U/00081149/7 

ark. m. 12 dz. nr 233  

 

64 

Kluczbork 

ul. Drzymały  

2MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

77.  KW OP1U/00080636/1 

ark. m. 12 dz. nr 349/3 

część 

 

 

 

2662 

Kluczbork ul. Generała 

Andersa  

ZN - tereny zieleni  

nieurządzonej,1ZI-zieleń 

izolacyj. 1KDZ,1 KDD- droga 

dojazdowa,2MN- zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

ogrody działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

78.  KW 16992 

ark. m. 13 dz. nr 70/4 

część 

1930 Kluczbork ul. Witosa R – tereny gruntów ornych 

RZ- trwałe użytki zielone 

ogrody działkowe 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

79.  KW OP1U/00083288/7 

ark. m. 13 dz. nr 73/3 

część  

 

2160 

 

Kluczbork ul. Witosa RZ- trwałe użytki zielone R- 

tereny gruntów ornych 

 ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

80.  KW OP1U/00040483/1 

ark. m. 3 dz. nr 327/4 

część 

 

500 

 

Biadacz 

RM-21/MN/U/ 

zabudowa zagrodowa z dop. 

mieszk. jednor. z usługami   

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

81.  KW OP1U/00040483/1 

ark. m. 3 dz. nr 215/2  

 

600 

 

Biadacz 

RM-25(MN/U) zabudowa 

zagrodowa z dopuszczeniem zab. 

miesz. jednor. z usługami 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

82.  KW OP1U/00041215/9 

ark. m. 3 dz. nr 286 

280 Bogacica RM-9(MN/U) zabudowa zagrod. 

z  

dopuszczeniem zab. mieszka. 

jednorodz. z usługami ogród 

działkowy 

 

 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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83.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 4 dz. nr 39/2 

 

528 

Kluczbork ul. 

Byczyńska  

1MN – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

 

 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

84.  KW OP1U/00006669/9 

ark. m. 1 dz. nr 49/6 

592 Unieszów Brak miejscowego planu 

zagospodar. przestrzennego 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

85.  KW OP1U/00075596/0 

ark. m. 4 dz. nr 43/2  

 

600 

Kluczbork ul. 

Byczyńska  

1MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

86.  KW OP1U/00075595/3 

ark.m.11 dz. 273/14  

201 Kluczbork  

ul. Generała 

Okulickiego 

2MN- teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

87.  KW OP1U/00075595/3 

ark. m. 11 dz. nr 273/13 

174 Kluczbork ul. Generała 

Okulickiego 

2MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

88.  KW OP1U/00043313/0 

ark. m. 1 dz. nr 1005/94 

część 

440 Krasków KDZ-1- tereny dróg 

publicznych zbiorczych 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

89.  KW OP1U/00041193/8 

ark. m. 1 dz. nr 882/20 

147 Łowkowice 

 

MN-14 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

90.  KW OP1U/00018744/6 

ark .m. 8 dz. nr 98/17 

część 

 

918 

Kluczbork 

ul. Słoneczna 

4ZI – zieleń izolacyjna  

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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91.  KW OP1U/00018744/6 

ark. m. 8 dz. nr 98/21 

część 

 

100 

Kluczbork ul. 

Słoneczna  

1KDW –t. dróg wewnętrznych  

1 KDD- t. dróg dojazdowych, 

2KDZ- t. dróg zbiorczych 

ogródek działkowy 

 

0,13 zł rocznie - do 

500m 2 i 0,05 zł 

rocznie  powyżej 

500 m2 do1000 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

92.  KW OP1U/00040611/8 

ark. m. 6 działka nr 

602/2 część 

 

 

 

KW OP1U/00040612/5 

ark. m. 6 dz.nr 651 część   

730 

 

 

 

 

 

120 

Krzywizna, ul Orkana MN-teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

W – tereny cieków wodnych i 

rowów melioracyjnych 

ogród działkowy  

0,13 zł rocznie do 

500 m2i 0,05 zł 

rocznie powyżej 

500 m2 

 

 

dla dz. 651 

bezczynszowo 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

93.  KW OP1U00040611/8 

ark. m. 6 dz. nr 602/2 

część 

KW OP1U/00040612/5 

ark. m. 6 dz. nr 651 

część 

1300 

 

 

320 

Krzywizna , ul. Orkana MN- teren zabudowy mieszka. 

jednorodzinnej 

 

W-tereny cieków wodnych i 

rowów melioracyjnych 

ogród działkowy  

0,05 zł rocznie 

 

 

dla dz. 651 

bezczynszowo  

 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

94.  KW OP1U/00051184/5 

ark. m. 7 dz. nr 654/7  

538 Krzywizna WZ-tereny obiektów i urządzeń 

zaopatrzenia w wodę  

ogród działkowy 

0,13 zł rocznie do 

500 m2i 0,05 zł 

rocznie powyżej 

500 m2 

Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

95.  KW OP1U/00052549/9 

ark. m. 5 dz. nr 125/12 

część 

135 Kluczbork, ul. 

Wolności 

3MW-teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

ogród działkowy 

 

 0,13 zł rocznie  Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

96.  KW OP1U/00041215/9 

ark. m. 3 dz. nr 377 

 

225 

 

Bogacica 

MN-15 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

ogród przydomowy, 

zagospodarowanie 

niską zielenią 

 

  0,13 zł rocznie  Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

97.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 7 dz. nr 237 

część 

 

 

64 

Kluczbork ul. 

Kujakowicka 

1KDL- tereny dróg lokalnych 

przeznaczenie- ogród 

przydomowy 

   0,13 zł rocznie     Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 
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98.  KW OP1U/00040499/6 

ark. m. 2 dz. nr 42/2    

853 Bogdańczowice 

 

9MWn-zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej inten. 

zabud. 

ogród działkowy 

  0,13 zł rocznie do 

500 m2 i 0,05 zł 

rocznie powyżej 

500 m2 

Raz w roku do 

 31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

99.  KW OP1U/00040978/8 

ark. m. 12 dz. 274/5 

63 Kluczbork, ul. 

Drzymały 

6KDL-tereny dróg publicznych-

ulice i drogi publiczne klasy 

lokalnej 

przeznaczenie-ogród 

przydomowy 

0,13 zł rocznie Raz w roku do  

31 marca 

Bezprzetargowo 

do dnia 

31.12.2022 r. 

 

Wykaz wywiesza się na okres od 9 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r .         


