
UCHWAŁA NR XXVIII/222/2014 

RADY GMINY W SOBOLEWIE 

z dnia 6 marca 2014 r. 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - 

- nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej 

w Chotyni, gm. Sobolew. 

 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), 

- art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, 

poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, 

poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829, 

1238, z 2014 r. poz. 40), 

-§ 2 UCHWAŁY Nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., 

w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Sobolew na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, z wyjątkiem 

lokali mieszkalnych oraz  wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 202, poz. 5966),  

 

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na dziesięć lat – 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, 

gm. Sobolew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr ew. 28/2, 

o powierzchni 0,91 ha, stanowiącej własność Gminy Sobolew, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta, Kw nr 34447. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2013 r., 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły 

podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Leszek Dariusz Urawski 


