Uchwała Nr 0007.XXXII.79.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29.10.2013r.

w sprawie: wyrażenie
bezprzetargowym

zgody

na

zawarcie

umowy

dzierżawy

w

trybie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art 37
ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r., Dz.
U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie Przedsiębiorstwu Wodociągowo – Kanalizacyjnemu
„Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą 47- 450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1, wpisanemu do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297406 w trybie bezprzetargowym na
okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 44/1, 45/1,
46/1, 47/2, 84/1 k.m 10 w Tworkowie o łącznej powierzchni 8.1201 ha, zabudowanej
Międzygminnym

Składowiskiem

Odpadów

Komunalnych

w

Tworkowie,

w księdze wieczystej nr GL1R/00035088/1 jako własność Gminy Krzyżanowice.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zapisaną

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2013r. poz. 21) w ciągu
roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 23 stycznia 2013r. zarządzającym
gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych.
Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego
składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego
gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).
W związku z powierzeniem prowadzenia Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych w Tworkowie Przedsiębiorstwu Wodociągowo – Kanalizacyjnemu „Górna
Odra” Sp. z o.o. z siedzibą 47- 450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1 począwszy od 1 stycznia
2014r. konieczne jest wydzierżawienie działek nr 44/1, 45/1, 46/1, 47/2, 84/1 k.m 10
w Tworkowie o łącznej powierzchni 8.1201 ha.
Mając

powyższe

i uzasadnione.

na

uwadze

podjęcie

niniejszej

uchwały

stało

się

konieczne

