
Uchwała Nr XXXIX/221/2018 
Rady Gminy Wolanów 

z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości 
niezabudowanej o nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów 

z przeznaczeniem na cele rekreacyjno -  turystyczne.

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 2017 r . , poz. 1875 z późn. zm .) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Rada 
Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

Wyraża się zgodę na zawarcie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Młodych -  Kolonia 
Wawrzyszów z siedzibą Kolonia Wawrzyszów 13, 26 -  625 Wolanów umowy użyczenia 
części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wolanów położonej w 
Kolonii Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 66/2 o powierzchni ok. 50 
m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RA 1P/00041880/4 na okres 6 lat, z 
przeznaczeniem na cele rekreacyjno -  turystyczne, szczegółowo oznaczonej w załączniku Nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 1-

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/221/2018 
Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018r.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/221/2018 

Rady Gminy Wolanów 
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości 
niezabudowanej o nr 66/2_położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów z 

przeznaczeniem na cele rekreacyjno -  turystyczne.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych -  Kolonia Wawrzyszów” wystąpiło 
z wnioskiem o użyczenie części działki nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia 
Wawrzyszów. Zawarcie umowy użyczenia przedmiotowej nieruchomości związane jest 
z zamiarem realizacji zakupu i montażu altany celem poprawy atrakcyjności obszaru i 
wsparcia aktywności lokalnej społeczności. 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 2017 r, poz. 1875 z późn. zm. ) 
właściwością Rady Gminy Wolanów jest podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Mając na uwadze dotychczasową działalność Stowarzyszenia, Rada Gminy wyraża 
zgodę na oddanie w użyczenie części ww. nieruchomości.


