
Uchwała Nr …/…/21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………. 2021r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej 
numerami działek 182/1 i 182/2. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 6 Rozdziału II Postanowienia 
Szczegółowe Uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 
sierpnia 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,  
na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych  
p o s t a n a w i a: 
 

§ 1 
Uchylić własną Uchwałę Nr XI/149/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości 
Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2. 
 

§ 2 
Wyrazić zgodę na zawarcie z Grupą Regionalną GOPR Grupa Bieszczadzka  
z siedzibą ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok, na okres 15 lat umowy dzierżawy działek 
oznaczonych numerami 182/1 i 182/2 o łącznej powierzchni 1,1220 ha, położonych  
w miejscowości Równia, dla których Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr 
KS2E/00020880/2.  

 
§ 3 

Wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości opisanej w § 2 niniejszej uchwały.  
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


