
 

 

U C H W A Ł A  NR VI/42/ 2011 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 28 marca 2011 roku 

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

     

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 

1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 

1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230) oraz art. 37 ust. 4 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz.651, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, 

poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) Rada Gminy Kołbaskowo, uchwala co następuje: 

 

§. 1. Postanawia się wyrazić zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym: 

 

a) części działki o powierzchni 1,5 m² z ogólnej powierzchni 0,1018 ha o nr ew. 2/119 

obręb Przecław, gmina Kołbaskowo na okres 5 lat, 

b) części działki o powierzchni 4,3 ha z ogólnej powierzchni 7,53 ha o nr ew. 4/1 obręb 

Przecław, gmina Kołbaskowo na okres do 30.06.2012 r., 

c) działki o powierzchni 2,5533 ha o nr ew. 80/1 obręb Karwowo, gmina Kołbaskowo na 

okres do 30.06.2012 r., 

d) działki o powierzchni 1,59 ha o nr ew. 80/2 obręb Karwowo, gmina Kołbaskowo             

na okres do 30.06.2012 r. 

 

§. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                            

                                   

                                                                    

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                       

                                                                                                        Ryszard Wierzbicki 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr VI/42/2011 

Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 28 marca 2011 roku 

 

 
Wójt wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w drodze bezprzetargowej: 
 

a) części działki o powierzchni 1,5 m² z ogólnej powierzchni 0,1018 ha o nr ew. 2/119 

obręb Przecław, gmina Kołbaskowo na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą,              

z przeznaczeniem na baner reklamowy usytuowany w pobliżu przystanku końcowego 

linii 81 w Przecławiu,  

b) części działki o powierzchni 4,3 ha z ogólnej powierzchni 7,53 ha o nr ew. 4/1 obręb 

Przecław, gmina Kołbaskowo na okres do 30.06.2012 r. z dotychczasowym 

dzierżawcą, z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu poeksploatacyjnego 

odkrywkowej kopalni kruszyw naturalnych Karwowo. Dotychczasowy dzierżawca 

dzierżawi od Gminy Kołbaskowo sąsiednie nieruchomości stanowiące działki o nr ew. 

80/1 i 80/2 obręb Karwowo, gdzie dotychczas dzierżawca deklarował prowadzenie 

wydobycie kruszywa naturalnego, a następnie rekultywację tego terenu. 

Wydzierżawienie dz. 4/1 obręb Przecław umożliwi dzierżawcy racjonalne 

zrekultywowanie terenu, 

c) działki o powierzchni 2,5533 ha o nr ew. 80/1 obręb Karwowo, gmina Kołbaskowo  

na okres do 30.06.2012 r. z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu 

poeksploatacyjnego odkrywkowej kopalni kruszyw naturalnych Karwowo.  Teren ten 

jest przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej do 31.12.2011 r., jednak 

prowadzone są negocjacje z dotychczasowym dzierżawcą w sprawie zawarcia jednej 

umowy na trzy nieruchomości (t.j. dz. 4/1 obręb Przecław, dz. 80/1 obręb Karwowo, 

dz. 80/2 obręb Karwowo) objęte obowiązkiem rekultywacji. 

d) działki o powierzchni 1,59 ha o nr ew. 80/2 obręb Karwowo, gmina Kołbaskowo             

na okres do 30.06.2012 r. z przeznaczeniem na cele rekultywacji terenu 

poeksploatacyjnego odkrywkowej kopalni kruszyw naturalnych Karwowo.  Teren ten 

jest przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej do 01.08.2012 r., jednak 

prowadzone są negocjacje z dotychczasowym dzierżawcą w sprawie zawarcia jednej 

umowy na trzy nieruchomości (t.j. dz. 4/1 obręb Przecław, dz. 80/1 obręb Karwowo, 

dz. 80/2 obręb Karwowo) objęte obowiązkiem rekultywacji. 
 

 

Dotychczasowy dzierżawcy w całości i w terminie uiszczali należności czynszowe. 

 

 

 

 

 
 


