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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym,
nieruchomośei stanowiącej własność Gminy Nysa.

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

z 2OI6r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z2016r. poz. 2147, 2260, z2017r. poz. 820), Rada Miejska w Nysie uchwala,

co następuje:

1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości

będącej własnością Gminy Nysa, położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej — obręb ewidencyjny
Radoszyn, obejmującej część dziatek nr 1/25 i nr 4/2 k.m. 67, zgodnie z załącznikiem graficznym

do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na autokomis.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3. Uchwała stanowi podstawę do sporządzenia przez Burmistrza Nysy wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

z dnia 22 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez
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Wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
składającej się z działki nr 1/25 i 4/2 k.m.67, ma na celu wyprowadzenie dotychczas
prowadzonej działalności (autokomisu) z obszaru przy ul. Franciszkańskiej, który
planowany jest do zrealizowania projektu „Mieszkanie plus" i przeniesienie jej
w rejon, gdzie już obecnie funkcjonuje kilkanaście firm - była jednostka wojskowa
przy ul. Otmuchowskiej.

Proponowany do dzierżawy teren zlokalizowany jest w obszarze, który nie jest
przeznaczony  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowę mieszkaniową, w przeciwieństwie do terenu przy ul. Franciszkańskiej.
Nie jest   też  wymagane dokonanie podziału  geodezyjnego  (brak  kosztów
wydatkowanych przez Gminę) w celu wydzierżawienia gruntu.
Stąd, realizując  zadania, wynikające  z art. 25 ust. 1  i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, wykorzystując  potencjał   nieruchomości  gminnej,    ale  nie
wyzbywając się prawa własności, zasadnym jest wydzierżawić ją na okres 10 lat.
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