
Uchwała Nr XXII/157/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: akceptacji okresu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
§ 28 ust. 4 uchwały nr VI/37/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2003 roku w
sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na
okres dłuższy niż 3 lata

uchwala się co następuje :

§ 1.

Akceptuje się zawarcie na okres 11 (jedenastu) lat umów dzierżawy na niżej wymienione
nieruchomości  oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- część działki nr 504/1 położonej w Drezdenku – dzierżawca Elżbieta Fijak
- część działki nr 504/1 położonej w Drezdenku – dzierżawca Leszek Krasnodębski
- część działki nr 1157/6 położonej w Drezdenku – dzierżawca Władysław Ślusarczyk
- część działki nr 603 położonej w Drezdenku – dzierżawca Jadwiga Szubartowska
- część działki nr 542/3 położonej w Gościmiu – dzierżawca Wiesław Barszczyński
- część działki nr 542/3 położonej w Gościmiu – dzierżawca Krystyna Mirczuk
- część działki nr 542/3 położonej w Gościmiu – dzierżawca Andrzej Sygizman
- działka nr 539/24 położona w Gościmiu – dzierżawca Mieczysław Krzysztofik
- działka nr 335/24 położona w Lubiewie – dzierżawca Mirosław Włoch 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                 /-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie: 

Zgodnie z § 28 ust. 4 uchwały Nr VI/37/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia
2003  roku  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania  i  zbywania  nieruchomości  oraz  ich
wydzierżawiania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata  zawarcie  proponowanych  umów  dzierżawy
wymaga zgody Rady Miejskiej.
Wyrażenie  akceptacji  przez  Wysoką  Radę  pozwoli  na  zawarcie  umów  dzierżawy  oraz
uregulowanie  spraw  formalno-prawnych  związanych  z  nabyciem  dzierżawionych
nieruchomości.  Nabycie  to  mogłoby  nastąpić  w drodze  art.  37  ust.  3  ustawy  z dnia  21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 46,
poz. 543 ze zmianami) oraz w oparciu o przepisy cytowanej wyżej uchwały.


