UCHWAŁA NR XXVIII/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części działek gruntu stanowiących własność
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i 4 uchwały Nr XIX/106/2008 Rady
Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas
nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie umów dzierżawy części działek stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem oznaczonych w rejestrze gruntów jako:
- działka nr ewid. 1836 położona w Rudniku nad Sanem;
- działka nr ewid. 2020/8 położona w Rudniku nad Sanem;
- działka nr ewid. 1274 położona w Przędzelu.
Wydzierżawienie części działek następuje na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres pięciu lat.
Wydzierżawienie części działki nr ewid. 1836 o powierzchni 3,1000 ha następuje z przeznaczeniem na
prowadzenie gospodarki rolnej. Wydzierżawienie części działki nr ewid. 2020/8 o powierzchni 500 m2 i części
działki nr ewid. 1274 o powierzchni 85 m2 następuje z przeznaczeniem na potrzeby gospodarstw domowych
dzierżawców.
§ 2.
Wyraża zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w § 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
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