Uchwała Nr XII/111/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218), uchwala się co następuje:
§1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (opublikowanej
w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2005 r. Nr 6, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
„3. Zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości gruntowych i zamiana odbywa się za zgodą
Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do oddawania nieruchomości gruntowych
w dzierżawę, najem, w użyczenie, użytkowanie, trwały zarząd lub obciążanie
nieruchomości gruntowych polegających na ustanowieniu służebności drogowej – bez
zgody o której mowa w ust. 3, na czas oznaczony i nieoznaczony”;
2) w §12 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu w
przypadku kolejnych umów zawieranych na czas oznaczony do lat trzech z tymi samymi
najemcami i dzierżawcami gdy przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewa Pomorskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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