
UCHWAŁA NR XIV/115/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawiania nieruchomości gminnej w drodze przetargu na 
okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 
r. poz. 1515), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 17741), § 16 ust.1 uchwały Nr XX/209/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2005 r. w 
sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 36, poz. 11632), 
Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości 
gminnej niezabudowanej, obejmującej działkę Nr 105 o pow. 3,7953 ha, określonej w ewidencji gruntów jako 
„Rola III b o pow. 0,0297 ha, „Rola IV a o pow. 0,1191 ha i „Bz” o pow. 3,6465 ha, położonej w Grodkowie 
przy ul. Traugutta, zapisanej w księdze wieczystej Kw. 45616 na rzecz Auto Moto Klubu w Grodkowie z 
siedzibą w Grodkowie przy ul. Kwiatowej Nr 2.

2. Wydzierżawianie nieruchomości gminnej opisanej w § 1 ust. 1 uchwały, wydzierżawia się na cele 
dotychczasowe – cele statutowe AMK w Grodkowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz 
zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1] Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.
2] Dz. Urz. Woj. Oposkiego z 2011 r., Nr 81, poz. 1056.
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