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ucHwALA NR ....................
RADY MIASTA LUBARToW
z dnia

.........

2020 r.

w sprawie wyraienia zgody na zawarcie umowy dzierilawy dzialek gruntu nr 135, nr 136 i nr 137,
poloZonych w pobli2u ul. Boleslawa Mucharskiego w Lubartowie, w obrgbie 5 - Nadrzeczna, na czas
oznaczony do 10 lat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 22019 r.
1815 i 1571) oraz art. 13 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (Dz.U. 22018 r. poa.2204 zp62n. zm.), Rada Miasta I.ubart6w uchwala, co nastgpuje:

po2.506, 1309, 1696,

$ 1. Wyraza sig zgodg na zawarcie umowy dzierZawy dzialek gruntu nr 135, nr 136 inr 137, ol4cznej pow.
1,7866 ha, polozonych w poblizu ul. Boleslawa Mucharskiego w Lubartowie, w obrgbie 5 -Nadrzeczna,
stanowi4cych wlasnoS6 Gminy Miasto Lubart6w, dla kt6rych S4d Rejonowy w Lubartowie Wydziat Ksi4g
WieczysfychprowadziksiggiwieczystenrLUlA/0000767618 inrLUl4/00063396ll,naczasoznaczony do l0lat.
$ 2. Uchwala wchodzi w rycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz
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Uzasadnienie
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RADY MIASTA LUBARTOW

z

dnia

..... 2020 roku

Dzialki opisane w $ I niniejszej uchwaly stanowi4 wlasnoSi Gminy Miasto Lubart6w
i znajdujq sig w gminnym zasobie nieruchomoSci.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami z zastrzeileniem wyj4tk6w wynikaj4cych z ustaw, nieruchomoSci mog4
byi przedmiotem obrotu. W szczeg6lnoSci nieruchomoSci mog4 by6 przedmiotem
sprzeduly, zarniany i zrzeczenia sig, oddania w uZytkowanie wieczyste, w najem lub
dzierLawg, ttzyczenia, oddania w trwaly zarzqd, a takze mog4 by6 obcipane
ograniczonymi prawami rzeczovrrymi, wnoszone jako wklady niepienigZne do sp6lek,
przekazywane jako wyposazenie tworzonych przedsigbiorstw paristwowych oraz jako
maj qtek

tworzonych fundacj i.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9lit. a ustawy o samorz4dzie gminnym, do wyl1cznej
wlaSciwoSci Rady Gminy nale|y podejmowanie uchwal w sprawach maj4tkowych gminy,
przek,taczajqcych zakres zwyklego zarzqdu, dotycz4cych zasad nabywania, zbywania

i obcipania nieruchomoSci oraz ich wydzierlawianie lub wynajmowanie na czas oznaczony
dlulszy niz3lata lub na czasnieoznaczony.
W dniu 13 grudnia 2019 r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp6lka zo.o.
wyst4pilo z wnioskiem o wydzierZawienie m.in. dzialek gruntu oznaczolych numerami 135,
136, 137, potoZonych w pobliZu ul. Boleslawa Mucharskiego w Lubartowie, w obrgbie 5Nadrzeczna. Dzierhawa przedmiotowej nieruchomoSci jest niezbgdna wnioskodawcy w celu
ubiegania sig o dofinansowanie na budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW
w ramach dzialaria 4.2 ,,Prodlkcja energii OZE w przedsigbiorstwach" RPO WL 2014-2020.
Zawarcie umowy na dzier2awg przedmiotowej nieruchomoSci bgdzie stanowilo dla
Gminy Miasto Lubart6w 2rodlo dochod6w.
W zwiqzku z powylszym podjgcie przedmi,ctowej uchwaly znajduje pelne
uzasadnienie.

LNIK WYD

