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Barlinek, 14.02.2019r.

Rada Miejska

w Barlinku

Przekazuję projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie

na czas nieoznaczony, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej, stanowiącej

własność Gminy Barlinek, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 661 obr. 2 m. Barlinek

położonej w obrębie 2 m. Barlinek o powierzchni ok. 1050 m2, zabudowanej zespołem
czterech domków letniskowych o łącznej powierzchni zabudowy 184,20 m2.
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UCHWAŁA NR...........
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia •••*•••«••*••«••••

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, w trybie
przetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.

(

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. póz. 994 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce niemchomościami (Dz. U. z 2018 r. póz. 2204 ze zm.),
uchwala się, co następuje:

§ l.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargowym
części nieruchomości gruntowej, stanowiącą własność Gminy Barlinek, oznaczonej w
ewidencji gruntów działką nr 661 obr. 2 m. Barlinek położoną w obrębie 2 m. Barlinek o
powierzchni ok. 1050 m , zabudowanej zespołem czterech domków letniskowych o łącznej
powierzchni zabudowy 184,20 m , oznaczonej na załączniku graficznym stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.

c

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
DO UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia.

fr
a^.. - część nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2018 r. póz. 994 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. póz. 121 ze zm.) uchwała Rady Miejskiej
wymagana jest przy wyrażeniu zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony

nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek. Zgodnie z uchwałą Nr V/92/2015

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad
wydzierżawiania, najmu, użyczania, obciążania nieruchomości oraz ich części, stanowiących

własność Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 3 marca 2015 r., póz. 644) Burmistrz

Barlinka posiada kompetencje do wydzierżawiania nieruchomości gmntowych
niezabudowanych lub zabudowanych obiektami o powierzchni użytkowej do 30 m2.
W związku z powyższym Burmistrz Barlinka przedkłada projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, w trybie przetargowym, części

nieruchomości gruntowej, stanowiącą własność Gminy Barlinek, oznaczonej w ewidencji
gruntów działką nr 661 obr. 2 m. Barlinek o powierzchni ok. 1050 m , zabudowanej zespołem
czterech domków letniskowych o łącznej powierzchni zabudowy 184,20 m2 z przeznaczeniem
na kort tenisowy wraz z namiotowym zadaszeniem.

Polbund Tennis Club Roman Bunda wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie części działki

j nr 661 obr. 2 m. Barlinek zlokalizowanej przy ul. Sportowej 2 z przeznaczeniem na realizację

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego zadaszenia kortów

tenisowych (wykonanego z powłoki syntetycznej rozpiętej na konstrukcji drewnianej wraz z

łącznikiem w formie zadaszenia) oraz zagospodarowaniu terenu, na które uzyskał decyzję o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ze względu na lokalizację w pobliżu przedmiotowego obszaru wielu obiektów sportowych m.

in. stadionu i kortów tenisowych, zasadnym jest przeznaczenie wskazanego w mniejszej
uchwale terenu na budowę zadaszonego kortu tenisowego, który wpisze się w sportowo-
rekreacyjną funkcję omawianej części miasta.
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