UCHWAŁA NR XXVI/171/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 1 czerwca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym
lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy oraz na oddanie w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących
własność gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na kolejny
okres wynoszący 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców, lokal użytkowy składający się
z 2 izb o łącznej powierzchni 31,50m2, stanowiący własność Gminy Miasta Głowno,
usytuowany na I piętrze w budynku administracyjnym znajdującym się na nieruchomości
położonej w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym
G-13 jako działka nr 18/93, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1G/00064704/9.
§ 2. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny
okres wynoszący 3 lata, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, następujących części
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno:
1) części działki gruntu nr 8 o powierzchni 150 m2, położonej w Głownie przy
ul. Kruczej 3, w obrębie ewidencyjnym G-7, uregulowanej w księdze wieczystej
nr LD1G/00077396/0 – przeznaczonej pod drobne uprawy gruntowe;
2) działki gruntu nr 653/9 o powierzchni 20 m2, położonej w Głownie przy ul. Kopernika
21, w obrębie ewidencyjnym G-13, uregulowanej w księdze wieczystej
nr LD1G/00051870/9 – przeznaczonej na cele garażowe;
3) działki gruntu nr 653/19 o powierzchni 19 m2, położonej w Głownie przy
ul. Kopernika 21, w obrębie ewidencyjnym G-13, uregulowanej w księdze wieczystej
nr LD1G/00051870/9 – przeznaczonej na cele garażowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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