
 

 

UCHWAŁA NR XXV/197/2021 

RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. 

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność  

Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234) Rada Miejska 

Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie 

określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres 

dłuższy niż 3 lata zmienia się treść § 1 ust. 1 i 2 nadając mu następujące nowe brzmienie:  

„§ 1.1. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie i wynajmowanie przez Burmistrza Gorzowa Śl. na okres 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy.  

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 10 lat. Zawarcie umowy na czas określony 

dłuższy niż 10 lat lub kolejnej umowy lub kolejnych umów, których łączny czas trwania przekracza  

10 lat wymaga uzyskania zgody Rady, która rozpoczyna bieg kolejnego 10 letniego okresu, o którym 

mowa w zdaniu 1”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Robert Malecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 marca 2021 r.
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