
Druk 325 

 

Projekt 

Uchwała Nr ................................. 

Rady Gminy Lubsza 

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

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów 

dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody 

przydomowe, stanowiących własność gminy. 

 

 

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

gminnym  (tekst jednolity Dz. U  z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 

ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 

2021 r. poz. 1899 ze zmianami) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy dla 

niżej wymienionych nieruchomości, na czas określony dłuższy niż 3 lata,  przeznaczonych do 

wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe: 

1) Obręb Błota – działka  nr 447/1 w części o powierzchni 0,1128 ha, zabudowana 

budynkiem gospodarczym; 

2) Obręb Borucice – działka nr 99/3 o powierzchni 0,2900 ha,  działka nr 82/1 o pow. 

0,5000 ha; 

3) Obręb Czepielowice – działka nr 393/4 o powierzchni 0,3023 ha, działka nr 685/3 o 

pow. 0,1079 ha; 

4) Obręb Dobrzyń – działka nr 396 w części o pow. 0,2550 ha; 

5) Obręb Kościerzyce – działka nr 516 o powierzchni 1,2900 ha, działka nr 517 o 

powierzchni 0,8300 ha; 

6) Obręb Lubsza – działka nr 631 o powierzchni 1,300 ha; 

7) Obręb  Mąkoszyce - działka nr 113/2 o powierzchni  0,0700 ha; 

8) Obręb Michałowice -  działka  nr 31 o powierzchni 0,8200 ha, działka nr 23/6 o pow. 

0,8100 ha; 

9) Obręb Nowy Świat – działka nr 6/4 o powierzchni 1,3300 ha, działka nr 20/3 w części 

o powierzchni 0,8700 ha; 

10) Nowe Kolnie – działka nr 113/1 o pow. 0,1200 ha, działka nr 217 w części o pow. 

0,0180 ha; 

11) Obręb  Pisarzowice – działka nr 99/13 o powierzchni 0,4700 ha, działka nr 99/15 o 

powierzchni 0,1800 ha, działka nr 135/19 w części o pow. 0,0086 ha; 

12) Obręb Raciszów – działka nr 20/8 o powierzchni 0,1720 ha; 

13) Obręb Rogalice – działka nr 158/5 w części o powierzchni 0,0300 ha; 

14) Obręb Szydłowice – działka nr 330 o pow. 1,5400 ha; 

15) Obręb Tarnowiec - działka nr 111/3 o powierzchni 0,1867 ha, działka nr 368 o pow. 

0,1600 ha, działka nr 303 o powierzchni 1,5600 ha, działka nr 176/3  o powierzchni  

0,5000 ha, działka nr 176/4, w części  o powierzchni 0,2200 ha, działka nr 115/1 o 

pow. 0,3400 ha, działka nr 168/3 o pow. 0,1200 ha, działka nr 168/4 o pow. 0,3000 ha. 



 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 


