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Uchwala Nr vlU66/2019
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie wyra2enia zgody na dzieriawq nieruchomoSci na okres 3 lat.

,a' ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (tj. Dz'
zm.) orazatl.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.g lit.

U. z2O19r. poz. 506 ze

nieruchomosciami (ti. Dz.

u. 22018r. poz.

2204 ze zm.) na wniosek w6jta Gminy Pietrowice wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl
Wyra2a sie zgod9 na oddanie w dzierzawQ na okres kolejnych 3 lat, dla dotychczasowych
dzier2awc6w, nieruchomosci oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dzialki:

1)

15/1, 1512,1513,15/4 obrQb Krowiarki, k.m.6, o powierzchni lEcznej 0,33'19ha.Dla
nieruchomosci SEd Rejonowy w Raciborzu prowadzi ksiege wieczystE numer
G11Rv00031279/9,

2)

164, k.m.7, obrqb: Mak6w, o powierzchni 0,5284 ha. dla kt6rg SEd Rejonowy w Raciborzu

prowadzi ksiQgq wieczystE numer GL1 R/00052486/6,

3)

165, k.m.7, obrgb: Mak6w, o powiezchni 0,0980 ha. dla kt6rei Sqd Rejonowy w Raciborzu

prowadzi ksiqgq wieczystq numer GL1 R/00017086/5,

4)

269, k.m.7, obrqb: Mak6w, o powiezchni 0,4438 ha. dla kt6rei SQd Rejonowy w Raciborzu
prowadzi ksiQgq wieczysta numer GL1 R/00052486/6,

5)

836, k.m. 13, obrqb: Pietrowice Wielkie, o powierzchni 0,4732 ha- dla kt6rej Sqd Rejonowy

w Raciborzu prowadzi ksiQgQ wieczystq numer GL I R/00035786/4,

6)

792, k.m.'l3obrQb: Pietrowice Wielkie, o powiezchni 3,9643 ha' przy czyrn powierzchnia
dzialki przeznaczona do dzierzawy wynosi 3,4285 ha. dla kt6rej sad Re.lonowy w Raciborzu
prowadzi ksiegQ wieczystE numer GLl R/00042640/1

7)

,

791, k.m. 13 obreb: Pietrowice Wielkie, o powieechni 0,4678 ha, pey czym powiezchnia
dzialki gtzeznaczona do dzierzawy wynosi 0,3528 ha. dla kt6rej sqd Rejonowy w Raciborzu
prowadzi ksiqgq wieczystq numer GL1 R/00013819/5,

2.

Szczeg6lowe polozenie i oznaczenie nieruchomosci okresla mapa stanowiaca zalqcznik do
niniejszei Uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy

s3
Uchwale oglasza siq przez wywieszenie na tablicach ogloszen.

s4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQcia.
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Zalqcznik
do uchwaly Nr Vll/66/2019
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 08.04.2019
Obreb. Krowiarki
Dz. nr 15/1, tsl2, t5l3,1sl4, k. m.6
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Obrqb. Mak6w
Dz. N L64,165, k. m.7

2y'1''

Obreb. Mak6w
Dz, nr 269, k. m.7

Obreb. Pietrowice Wielkie
Dz. nr 836, k. m.13

Obrgb. Pietrowice Wielkie
Dz, nr 79t,792
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