Uchwała Nr XLIX.588.2018
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 sierpnia 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy
Nadarzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 13 ust. 1, art.
24 ust. 1.2.3, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz.50, poz.650, poz. 1000, poz. 1089), Rada Gminy
Nadarzyn uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na rzecz p. Jerzego W., na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, część nieruchomości, stanowiącej, dz. nr ew. 139/4 (ul.
Peonii), dz. nr ew. 140/2 (ul. Zdrojowa, dz. nr ew. 140/16 (ul. Tamka), dz. nr ew. 143/6,
143/20, 143/25 (bez nazwy), dz. nr ew. 143/50 (ul. Symfonii), dz. nr 143/55, 143/56 (ul.
Sonaty) , dz. nr ew. 144/16 (Samby), dz. nr ew. 144/17 ( ul. Symfonii) , dz. nr ew. 144/18
(ul. Sonaty), dz. nr ew.144/19 ( ul. Smyczkowa), dz. nr ew. 139/21 (ul. Oleandrów, dz. nr
ew. 139/23 (ul. Wiolinowa), dz. nr ew. 139/34 (ul. Poleczki) w miejscowości Walendów
będącej własnością Gminy Nadarzyn, stanowiącej drogę wewnętrzną w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieć
wodociągowa z przyłączami oraz pozostawienie tych urządzeń w w/w nieruchomości.
2. Zakres dzierżawy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

