
 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY TURAWA  

z dnia .................... 2009 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów dzierżawy, najmu i użyczenia na kolejny 

czas oznaczony

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,

poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,

z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr. 223 poz. 1458, z 2009r. Nr. 52 poz. 420) w związku z art. 11

ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami t.j. (Dz. U. z 2004 r. Nr

261, poz. 2603 z zm., Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr

175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 69

poz. 468, Nr 173 poz. 1218, 2008 Nr. 59 poz.369, Nr. 220 poz. 1412, z 2009r. Nr. 19 poz. 100,

Nr. 42 poz. 335, Nr.42 poz. 340, Nr. 98 poz. 817) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu lub użyczenia na okres do

3 lat w/g wykazu, a obejmujących umowy uprzednio zawarte na czas oznaczony do 3 lat, które

wygasają w 2009r lub 2010r, a przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

§ 2. Wykaz nieruchomości opisanych w § 1, na które wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych

umów dzierżawy:  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

-Lp. -Nr. dz. -Pow. dz. -Lp -Nr.dz. -Pow.dz. -Lp. -Nr..dz. -Pow.dz.

-1 -1/510 -170 -12 -cz.dz.1/381 -400 -23 -1/593 -204

-2 -2/145 -440 -13 -cz.dz.1/381 -400 -24 -1/596 -519

-3 -cz.dz.1/382 -300 -14 -2/100 -300 -25 -cz.dz.2/237 -300

-4 -cz.dz.68/139 -100 -15 -cz.dz.68/201 -400 -26 -cz.dz.2/237 -300

-5 -2/101 -311 -16 -cz.dz.1/529 -270 -27 -cz.dz.2/237 -300

-6 -68/201 -318,5 -17 -cz.dz.1/577 -270 -28 -cz.dz.2/237 -300

-7 -cz.dz.68/201 -317 -18 -cz.dz.1/600 -100 -29 -1/164 -190

-8 -1/477 -186 -19 -cz.dz.2/154 -99,39 -30 -68/148 -165

-9 -1/430 -148,5 -20 -cz.dz.1/600 -120 -31 -2/128 -182

-10 -cz.dz.68/201 -317 -21 -1/595 -213 - - -

-11 -cz.dz.1/600 -30 -22 -1/594 -209 - - -
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