RADA GMINY
ŁANlĘTA

UCHWAŁA NR xxIII/150/17
RADY GMINY ŁANIĘTA
z dniaZ8 lipca 2017 roku
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku
p.".iu.go*ego trybu zawarcia umowy dzieńavł,y części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własnośćGminy Łanięta o położonej w Łaniętach,

w

ż pkt g !it. ,,d'

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym( . j.Dz.IJ. z 2016 t. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 13
j.
ust. 1 i art.37 ust.4 ustawy zdńa21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nięruchomoŚciami (t.
Dz.IJ. z 2016 r. poz. 2147 i 2260; z 20t7 r. poz. 624 i 820), Rada Gminy Łańęta uchwala,

Na podstawie art. 18 ust.

ustawy

co następuje:

25 liPca2027 rok<u
§ 1. 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie t|a czas określony do dnia
Jpółce p4 Sp. z o.o. w Warszawie _ KRS 000a2I7207, częścinięruchomości gruntowej
ńezabudowanej,położonej w Łaniętach, obręb Łańęta, oznaczolrcj w ewidencji gruntów i
budyŃów numerem dziŃki 204lI7 o powierzclni 25I,6m' , z ptzeznaczęruem na

rozbudowę i eksploatacj e istniej ącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
nr
2. Nieruchomośó stanowi własnośóGminy Łańęta j i jest ujawniona w księdze wieczYstej
LD1I?00028369|8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Kutnie.
3. położenie nieruchomości do dzieżawy określa zńącznik do niniejszej uchwałY,
zavvtet Ą ący mapę

z zaznaczonym

terene m

do dzierżawy

.

zawucia umowY
§ 2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
dzierżaw części nieruchomości, o której mowa w § 1.
Gminy ł,anięta.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
podjęcia.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem

,/

PRzEwń/fdĄcY

a,,,LWłńu,

uzasadnienie
Do Urzędu Gminy Łaniętawpłynąłwniosek Fl11vP4 Sp. z o.o. w Warszawie z prośbąo
zawarcie umowY dzierżavłY naczasokreślony
1 ro r"-9 cz[ścinieruchomości gruntowej
niezabudowanej, Po]9r_o]ej w Łaniętań, oziairo""j
;;;idencji gruntów i budynków
numerem dzińki 204/17 o
PowierzchŃ_25l,6m2 , rprr")ou."..,i.ń na rozbudowę i
eksploatacje istniejącej infristruktury telekomunii.;.;;;;.-własnośćGminy Łanięta i:"rińu*"iona w
księdze wieczystej pod nr
il§i§ffiTr§;;ffi:*'
Na dw działcę znajdĄe się maszt telekomrrnikacyjny,
który dotychczas był wydzier żavńony
innej firmie, która zrezygnowałaz dalszej dzietłfu.
w związku zpowyższym zasadne jest podjęcie uchwały
wproponowanej treści.
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