
 

 

UCHWAŁA NR 130/2019 

RADY GMINY LEŻAJSK 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Gminy Leżajsk 

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1)

) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.
2)

) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/175/08 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia 

zasad gospodarowania mieniem Gminy Leżajsk , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane przez Wójta na okres do 10 lat                            

z zastrzeżeniem ust.1a.”; 

2) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane przez Wójta pod zabudowę systemami 

fotowoltaicznymi wraz z niezbędną infrastrukturą  na okres do 29 lat.”; 

3) w § 8 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) za grunty wykorzystywane na cele fotowoltaiczne 100,00zł za 1ar rocznie, z zastrzeżeniem pkt.4”; 

4) w § 8 w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) za grunty oddane w dzierżawę na cele fotowoltaiczne do dnia uzyskania pozwolenia na budowę , 

lecz nie dłużej niż 3 lata od dnia zawarcia umowy dzierżawy 10zł za 1ar rocznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz 

z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716 i 1924. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

 Przewodniczący Rady 

 

 

Kazimierz Krawiec 
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