
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/21 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu 
z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same 

nieruchomości 

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 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi 
dzierżawcami lub najemcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Byczyna oznaczonymi 
jako: 

1) działka nr 491/2 a.m. 3 położona w miejscowości Polanowice - obręb 0049, ujęta w księdze 
wieczystej nr OP1U/00080678/7 o powierzchni 0,3444 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne do 
31 sierpnia 2021 r.; 

2) działka nr 1/45 a.m. 6 położona w miejscowości Jakubowice - obręb 0024, ujęta w księdze 
wieczystej nr OP1U/00073546/1, część działki o powierzchni 120,00 m2 z przeznaczeniem na 
hodowlę drobiu dla potrzeb własnych na okres 3 lat; 

3) działka nr 442 a.m. 7 położona w miejscowości Byczyna - obręb 0012, ujęta w księdze 
wieczystej nr OP1U/00056675/9, część działki o powierzchni 80,00 m2 z przeznaczeniem na 
ogródek gastronomiczny eksponowany w okresie letnim, na okres 3 lat; 

4) działka nr 5/1 a.m. 2 położona w miejscowości Biskupice - obręb 0004, ujęta w księdze 
wieczystej nr OP1U/00049845/0, część działki o powierzchni 221,00 m2 z przeznaczeniem pod 
uprawy warzywno-kwiatowe na okres 3 lat; 

5) działka nr 13/4 a.m. 7 położona w miejscowości Proślice - obręb 0050, ujęta w księdze 
wieczystej nr OP1U/00087256/2, część działki o powierzchni 600,00 m2 z przeznaczeniem pod 
uprawy warzywno-kwiatowe na okres 3 lat; 

6) działka nr 230 a.m. 2 położona w miejscowości Jaśkowice - obręb 0026, ujęta w księdze 
wieczystej nr OP1U/00051231/0, część działki o powierzchni 30,00 m2 z przeznaczeniem pod 
kiosk handlowy na okres 3 lat. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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