
Projekt

z dnia  12 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych lub ich 
części oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 
35/44, 35/445, 35/46, 35/47, 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb 

geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 

585/54 o pow. 0,2878 ha, 585/57 o pow. 0,0446 ha, 35/440 o pow. 0,1135 ha, 35/441 o pow. 0,4610 ha, 35/42 

o pow. 0,6243 ha, 35/43 o pow. 0,5981 ha, 35/44 o pow. 0,6298 ha, 35/445 o pow. 0,7099 ha, 35/46 o pow. 

0,7800 ha, 35/47 o pow. 0,9110 ha, 35/50 o pow. 0,5546 ha, 35/51 o pow. 0,5844 ha, 35/52 o pow. 0,5819 ha 

i 35/359 o pow. 0,2505 ha, uwidocznionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Przedmiotowe 

nieruchomości są położone w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-

Nowiny i stanowią własność Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 2. Ustala się, że minimalna cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w stosunku do 

nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 3,50 złotych netto za 1m2 powierzchni. Do 

czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXIV/286/16 z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka nr 35/440, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, gmina Sitkówka-

Nowiny.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXIV/285/16 z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki nr 35/50, 35/51, 35/52, 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb 

geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia .................... 2018 r.
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