
UCHWAŁA NR XXIV/240/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016r. , poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bez przetargu, na czas oznaczony siedmiu  
lat  tj.  do 31.12.2023 , dotyczącej niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 1354, o pow.1,3100 ha ,  położonej w Branicach, ark. mapy 7, KW nr OP1G/00032966/9,

- działka nr 1195, o pow. 0,4100 ha ,  położonej w Branicach, ark. mapy 7, KW nr OP1G/00032966/9,

- działka nr 397, o pow. 0,5700 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 1, KW nr OP1G/00033258/1,

- działka nr 434, o pow. 0,3800 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr OP1G/00033257/3,

- działka nr 427/1, o pow. 0,4700 ha , położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr OP1G/00033258/1,

- działka nr 367, o pow. 0,0900 ha ,  położonej w Wysokiej, ark. mapy 1, KW nr OP1G/00033277/9,

- działka nr 435, o pow.0,5000 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr OP1G/00033258/1,

- działka nr 60, o pow.0,6100 ha ,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr OP1G/00033325/2,

- działka nr 61, o pow.0,2200 ha ,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr OP1G/00033325/2,

- działka nr 63, o pow. 0,2300 ha,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr OP1G/00033325/2,

- część działki nr 62, o pow. 0,6200 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr                
OP1G/00033326/3,

- część działki nr 67, o pow. 0,2900 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr               
OP1G/00033325/2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych 
wymienionych w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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