
UCHWAŁA XLVI/305/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność Gminy Olszanka

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z  2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 1 roku z dotychczasowymi 
dzierżawcami:

1) Panem Zbigniewem Jakubowskim  – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 457/2             
o powierzchni  0,1200 ha, położonej w obrębie wsi  Czeska Wieś,

2) Panem Jarosławem Dudziak – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 562/7                       
o powierzchni 0,1800 ha, położonej w obrębie wsi  Michałów,

3) Panią Jolantą  Jakubów – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 62/3 o powierzchni 0,0900 
ha, położonej w obrębie wsi  Obórki,

4) Panem Rafałem Krężel – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę  nr 500/2 o powierzchni 
0,2000 ha, położonej w obrębie wsi  Przylesie,

5) Panią Barbarą Nazimek – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 330/2 o powierzchni  
0,1200  ha, położonej w obrębie wsi  Przylesie,

6) Panem Antonim Kwarciak – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 558/4                      
o powierzchni  0,1800 ha położonej w obrębie wsi Przylesie,

7) Panem Antonim Kwarciak – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 602/5                     
o powierzchni  0,3500 ha położonej w obrębie wsi Przylesie,

8) Panem Antonim Kwarciak – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 602/6                      
o powierzchni  0,5000 ha położonej w obrębie wsi Przylesie,

9) Panią Ewą Tomaszewicz  -   nieruchomości  gruntowej, stanowiącej działkę nr 60 o powierzchni  
0,0273 ha położonej w obrębie wsi Janów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Wskazane w uchwale nieruchomości, stanowiące własność Gminy Olszanka są dzierżawione przez

dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na powiększenie działek siedliskowych. Podjęcie

niniejszej uchwały umożliwi zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów na dzierżawę tych

nieruchomości
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