
UCHWAŁA VI/47/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.       
z 2019 r. , poz. 506) oraz § 16 uchwały nr XVIII/89/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008r. ze 
zmianami; Nr XIX/93/08 z dnia 26 czerwca 2008r. i nr XXVIII/132/09 z dnia 30 marca 2009r.           w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce oraz ustalenia stawek 
procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Op .z 2008r.  Nr 1674 i 1675,              z 2009r. Nr 32, 
poz. 578) Rada Gminy Skoroszyce  uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z tym samym dzierżawcą 
nieruchomości oznaczonej jako działka:

- cz.dz. nr  70/3 o pow.0,04ha, obręb Pniewie,

- cz.dz. nr  21/6 o pow. 0,0030 ha, obręb Stary Grodków,

- dz. nr 167/2 o pow. 0,2410 ha, obręb Czarnolas,

- dz. 2018/2 o pow. 0,19 ha, obręb Czarnolas,

- dz.nr 461/3 o pow. 0,10 ha, obręb Czarnolas,

- cz.dz. 145/1 o pow. 0,0396 ha, obręb Czarnolas,

- dz. 456/2 o pow. 0,3570 ha, obręb Czarnolas,

- dz.nr 252 o pow. 0,02 ha, obręb Makowice,

- dz. nr 311/2 o pow. 0,0250 ha , obręb Makowice,

- dz. 463/2 o pow. 0,50 ha, obręb Makowice,

- dz. nr 448/7 o pow. 0,31 ha , obręb Skoroszyce,

- cz.dz. nr 228/35 o pow. 0,0015 ha, obręb Skoroszyce,

- cz.dz. 252/11 o pow. 0,0450 ha , obręb Skoroszyce,

- dz. nr 252/18 o pow. 0,20 ha , obręb Skoroszyce,

- dz. nr 252/19 o pow. 0,3510 ha, obręb Skoroszyce,

- dz. nr 139/2 o pow. 0,07 ha, obręb Skoroszyce,

- dz. nr 442/7 o pow. 0,0968ha, obręb Skoroszyce,

- dz.nr 442/6 o pow. 0,0045 ha, obręb Skoroszyce.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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