
UCHWAŁA NR XLVI/358/14
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie tej nieruchomości na czas powyżej 3 lat lub na czas nieokreślony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 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. Op. Nr 36, poz. 
1163 z późn. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat lub na czas 
nieoznaczony nieruchomości gminnej niezabudowanej, obejmującej działkę Nr 386 o pow. 0,9381 ha i część 
działki Nr 481/3 o pow. 2,7900 ha, zapisanych w ewidencji gruntów jako „Wsr” na rzecz Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, będącego dotychczasowym dzierżawcą tej nieruchomości, któremu 
ustalony okres dzierżawy mija dnia 24 października 2014 r., a który to wnioskuje o dalsze dzierżawienie w/w 
nieruchomości gminnej.

2. Wydzierżawienie nieruchomości gminnej opisanej w ust. 1, nastąpi na cele dotychczasowe – cele statutowe 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski
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