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UCHWAŁA NR 745/LIV/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym , 
gruntu działki ozn.ewid. nr 1134 o powierzchni 0,0927 ha położonej w Lubaczowie przy ul. 
Sportowej. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz.1203) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004r., Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., nr 130, poz. 1087) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 
nieruchomości - działki ozn. ewid. nr 1134 o powierzchni 0,0927 położonych w Lubaczowie przy ul. Sportowej . 

§ 2. Szczegółowe oznaczenie gruntu o którym mowa w §1 zawiera mapa stanowiąca załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miasta 
w Lubaczowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Z wnioskiem o wydzierżawienie na okres do 3 lat w/w działki wystąpił Pan Weselak Zdzisław zam. ul. Sportowa 
4, 37-600 Lubaczów. Działka ta jest użytkowana przez wnioskodawcę rolniczo. Na dzierżawę była zawarta 
umowa do dnia 30 września 2010r. Wnioskodawca nadal użytkuję w/w działkę i płaci czynsz dzierżawny. 
Pomimo, że proponowany okres dzierżawy jest do 3 lat w związku z tym, że na dzierżawę nieruchomości bedzie 
zawarta kolejna umowa, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami, na następną 
dzierżawę tej samej działki wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. 


