UCHWAŁA NR XX/192/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
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 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat tj. do 13 stycznia 2027 roku części działek
nr 1343/13, 272/1, 272/2, 273 oraz działki 1343/15, 1343/11 i 1343/12 położone w Otmuchowie przy ulicy
Sienkiewicza o łącznej powierzchni 0,2765 ha.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ze
względu na kontynuacje umowy, kształt części działek będących przedmiotem dzierżawy, ich niewielki obszar,
przeznaczenie oraz wysoki koszt poniesionych nakładów finansowych na zagospodarowanie dzierżawionego
terenu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

Id: B6616A36-A766-4342-A23A-A07F559F8792. Podpisany
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Załącznik
do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 7 grudnia 2016 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat

Lp.

Imię
i Nazwisko
(firma)

LEDI Sp. z o.o.
1

Przeznaczenie przedmiotu
dzierżawy

Nieruchomość nie jest objęta
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.
Pozostawia się
dotychczasowy sposób
zagospodarowania:
Na poprawę warunków
zagospodarowania
posiadanej nieruchomości
z przeznaczeniem na cele
prowadzonej działalności
gospodarczej w ramach
której działki wykorzystane
będą jako teren zielony,
plac zabaw i parking
samochodowy.

Id: B6616A36-A766-4342-A23A-A07F559F8792. Podpisany

Adres dzierżawy

Otmuchów
Ul. Sienkiewicza

Nr działki
lub jej części,
Nr KW

272/1
272/2
273
KW nr
OP1N/00041089/0
1343//11
1343/12
1343/13
1343/15
KW nr
OP1N/00041111/4

Pow.
dzierżawionej
działki

0,2765 ha
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