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UCHWALA NR IX/85/2019

RADY GM量NY KRZYZANOw

Z dnia 15 1istopada2019 r.

w sprawie wyra乞enia zgody na dzier亙awe czeSci nieruchomo§ci gruntowej zabudowanej w

miejscowoSci Konary, Obreb Komry

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 9 1it. ”a,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmimym

(Dz. U. z 2019r.poz. 506, 1309, 1571, 1696=815)orazart. 13 ust. l,art.37ust. l ustawyz
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, Z

2019 r. poz. 270,492, 80l, 1309, 1589, 1716 i 1924)uchwalas帝conast印muje:

§ 1. Wyra2a si? ZgOde na wydzierzawienie na okres 10 lat cz?Sci nieruchomoSci gruntow♀i

zabudowanej w mi匂scowoici Konary, OZnaCZOnej numerem ewidencyjnym dzialki 29/4 o pow.

0,65 ha z dzialki o lacznQj powierzchn=,14 ha, POIo之On匂W miejscowoSci Konary, Obreb

geodez〉jny Konary, StanOWiqcQj whasnoS6 Gminy Krzyzan6w・ Stan PraWny nieruchomoici

ujawniony w ksiedze wieczystej numer KW 4257 l.

§ 2. Cze§6 nieruchomoSci gruntowej oznaczonej numerem dzialki 29/4 o pow. 0’65 ha z

dzia聴i o均czn匂POWierzchni l,14 ha przeznaczona do wydzierZawienia okrestona zostala w

za均czniku graficznym do uchwaly.

§ 3. Wykonanie uchwa書y powierza sie W叫owi Gminy KrzyZan6w.

§ 4. Uchwa書a wchodzi w Zycie z dniem poqi?Cia i podlega obwieszczeniu na tablicy og十oszeh

w Urz?dzie Gminy.
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UZASADNI E NIE

Nieruchomo窮przeznaczona do wydzier2awienia stanowi teren w obrebie zespo山dworsko

Parkowego w miejscowoici Konary. Dzia批a 29/4 o pow. l,14 wchodzaca w skねd zespotu jest to

teren cz?stiowo zabudowany zabytkowym budynkiem gospodarczym oraz zIokalizowanyjest tam

staw. Cze56 w/w nieruchomosti o pow. 0,65 ha przeznaczona do dzierzawyjest niezabudowana

- stanOWi nieu2ytkowanq tak?.

Wobec powyZszego celem lepszego zagospodarowania terenu zasadnym wydaje sie podj?Cie

decyzii o wydzierzawieniu przedmiotowej nieruchomo§ci.
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