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UCHWALA NR VIII/81/2019

RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 27 wrzeSnia 2019 r.

W SPraWie wyraZenia zgody na dzier互awe nieruchomoSci gruntowej zabudowanej w

mleJSCOWOsti Micin, Obreb Micin

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt9 1it. ”a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r.poz. 506, 1309, 1571 i 1696)orazart. 13 ust. 1 art. 37ust. 1 ustawyzdnia21

Sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, Z2019 r.

POZ, 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) uchwa獲asie, COnaStePuje:

§ 1・ WyraZa sie zgode na wydzierZawienie na okres 8 lat nieruchomosti gruntowej

ZabudowanQj budynkiem po szkole podstawowq w mlqSCOWOSci Micin, OZnaCZOnQl numerem

ewidencyjnym dzialki 15/4 0 POW" 0,74 ha, PO書o2onej w ml♀】SCOWOsti Micin, Obr?b geodezyiny

Micin, StanOWiacej wiasno鐙Gminy KrzyZan6w, Stan PraWny niemchomo;ci ujawniony w ksi?dze

Wieczystej numer LDI K/00030862/1.

§ 2・ Wykonanie uchwaly powierza si? W句towi Gminy Krzyzan6w.

§ 3. Traci moc uchwala Nr VII/69/2019 Rady Gminy KrzyZan6w z dnia 19 1ipca 2019 r. w

SPraWie wyraZenia zgody na dzierZawe nieruchomoici gruntow匂zabudowanQ) W ml♀iSCOWO§ci

Micin, Obr?b Micin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem po句lecia i podlega obwieszczeniu na tablicy og士oszeh

W Urz?dzie Gminy.
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UZASADNIENIE

NieruchomoS6 przeznaczona do wydzierZawienia uchwala Nr VII/69/2019 Rady Gminy

Krzy2an6w z dnia 19 1ipca 2019 roku. Niniejsza uchwala jednoczechie uchylajaca poprzednia,

po暁ta ze wzgledu na zastrzeZenie do uchwaly skierowane przez Wydzial Nadzoru Prawnego

L6dzkiego Urzedu WQjew6dzkiego, dotyczace zapisu § 1 uchwaly w zakresie wyraz6w ”W drodze

przetargu ustnego nieograniczonego” w czym nadz6r stwierdza przekroczenie kompetenqi i Rady

Gminy KrzyZan6w - brak kompetenqji rady do okrestenia formy zbycia nieruchomosti・

Nieruchomost b?daca przedmiotem uchwaly to budynek oraz teren po szkole podstawow♀I W

ml♀iSCOWO§ci Micin’kt6ra zostala przeniesiona w roku bie乞acym do budynku po wygaszonym

glmnag直m w KrzyZanowie.

Budynek wyremontowany w roku 201 5 b?dac nie u乞ytkowanym ulegnie stopniowemu niszczeniu

oraz bedzie naraZony na dewastaqie. Wobec powyZszego zasadnym wydaje si? POqj?Cie decyzji o

wydzierZawieniu przedmiotow匂nieruchomo§ci ze wskazaniem przeznaczenia dzier2awy jako

cele zwiazane z opieka zdrowotna, OPieka spoすeczna’O§wiata oraz dzialalnostia szkoleniowa.
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