
UCHWAŁA NR XIII/91/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 października 2019 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 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  Rada Gminy Olszanka 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 1 roku z dotychczasowymi 
dzierżawcami:
1) Państwem Wandą i Janem Golonka – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 15/5            

o powierzchni  0,1392 ha, położonej w obrębie wsi  Jankowice Wielkie,
2) Panią Lucyną Jaworską-Śliwa – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 15/2                       

o powierzchni 0,0192 ha, położonej w obrębie wsi  Jankowice Wielkie,
3) Panią Teresą Kowalską – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 154/5 o powierzchni 

0,0900 ha, położonej w obrębie wsi  Jankowice Wielkie,
4) Panią Jolantą Załanowską – nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 97/2 

o powierzchni 0,0073 ha, położonej w obrębie wsi  Janów,
5) Panią Marią Pach– nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 480/2 o powierzchni  0,0700  ha, 

położonej w obrębie wsi  Michałów,
6) Panem Henrykiem Bandrowskim – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 99/1                     

o powierzchni  0,2000 ha położonej w obrębie wsi Olszanka,
7) Panem Janem Lipowicz – nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 70/2                     

o powierzchni  0,1000 ha położonej w obrębie wsi Olszanka,
8) Panem Józefem Cielebąk – nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 602/6                      

o powierzchni  0,1135 ha położonej w obrębie wsi Przylesie,
§ 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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