
UCHWAŁA Nr XXVIII/160/2017 
Rady Gminy Wolanów 

z dnia 28 kwietnia 2017r

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 
zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek 

jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016r , poz. 2147 z późn. zm .) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomość o pow. 703 m2, położoną w miejscowości Mniszek, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 617/12 o pow. 5006 m2 wraz ze znajdującym się na tej części budynkiem gospodarczym składającym się z 5 pomieszczeń o łącznej pow. 199,44 m2 jej dotychczasowemu Dzierżawcy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00030640/0.3. Szczegółowe oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, o której mowa w ust. 1 zawiera mapa stanowiąca załącznik do Uchwały.

§1.

§2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pr; cząca
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Teresa Pankowska



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/160/2017 
Rady Gminy Wolanów 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

dz. n r  617/2 i 617/3
------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- —---------- --------—---------------  ----- -----------------------------1-------------

legenda:

arkusz 1 -  nieruchomość przeznaczona

obr. M N ISZEK do wydzierżawienia

gm. W O LAN Ó W

PRZEWC tZĄCA

Teresa Pankowska



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/160/2017 

Rady Gminy Wolanów 
z dnia 28 kwietnia 2017r

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 
zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek 

jej dotychczasowemu Dzierżawcy

Na podstawie umowy z dnia 31.03.2014r na okres 3 lat wydzierżawiono dla Pana Tomasza Mazurkiewicza nieruchomość o pow. 703 m2 , położoną w miejscowości Mniszek, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 617/12 o pow. 5006 m2 wraz ze znajdującym się na tej części budynkiem gospodarczym składającym się z 5 pomieszczeń o łącznej pow. 199,44 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.W związku z kończącym się okresem ważności umowy Dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Gmina w najbliższym czasie nie przewiduje realizacji przedsięwzięć związanych z przedmiotem dzierżawy.Biorąc pod uwagę dotychczasowe bezkonfliktowe korzystanie z przedmiotu dzierżawy oraz to, że z tytułu wydzierżawienia Gmina będzie uzyskiwać korzyści finansowe, podjęcie uchwały jest zasadne.
PRZEWÓD 
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