UCHWAŁA NR XXII/239/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości pod lokalizację farm
fotowoltaicznych w drodze przetargu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres do lat trzydziestu nieruchomości gruntowe
wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na usytuowanie
instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną. Ustalenie dzierżawcy
nastąpi w drodze przetrgu publicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/239/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 lutego 2021 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 30 lat w trybie przetargu

Lp

1

2

Położenie
nieruchomości

Otmuchów
obr. Wójcice

Otmuchów
obr. Otmuchów

Nr Księgi
Wieczystej

OP1N/00057659/2

OP1N/00021247/0

Nr
działki

33

1314/7

Powierzchnia

Opis
Nieruchomości,
przeznaczenie

Przeznaczenie
w MPZP

2,0000 ha

Działka
niezabudowana,
przeznaczona
do dzierżawy
pod lokalizację
farmy
fotowoltaicznej

Nieruchomość
nie jest objęta
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego.

2,5729 ha

Działka
niezabudowana,
przeznaczona
do dzierżawy
pod lokalizację
farmy
fotowoltaicznej

Nieruchomość
nie jest objęta
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego.

Termin
zagospodarowania

Wysokość opłaty z tytułu
dzierżawy i termin
wnoszenia opłat

Dzierżawa
na okres do
30 lat

Cena wywoławcza czynszu
dzierżawnego wynosi
10 000,00 zł za
1 ha + podatek VAT (23%).
Czynsz dzierżawny płatny raz
w roku do 30.03 każdego roku

Dzierżawa
na okres do
30 lat

Cena wywoławcza czynszu
dzierżawnego wynosi
10 000,00 zł za
1 ha + podatek VAT (23%).
Czynsz dzierżawny płatny raz
w roku do 30.03 każdego roku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A67F46F6-DEA1-4C74-A078-8B59AEE2E0EC. podpisany

Strona 1

