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Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

07,11,2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym, na okres 10 lat, dla budynku przy ulicy Szkolnej 3 w Rozwadzy wraz z 
budynkiem garażowym oraz z przyległym gruntem o powierzchni 0,4505 ha, którego obszar i 
kontur zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, stanowiącej część 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 738/3 arkusz 
mapy 4 w Rozwadzy, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę 
wieczystą Nr OP1K/00042487/4, na rzecz Fundacji Nasciturus Lux Mundi ze Strzelec 
Opolskich.

Wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2013r. Fundacja Nasciturus Lux Mundi z Strzelec Opolskich 
zwróciła się do Burmistrza Zdzieszowic o wydzierżawienie budynku przy ul. Szkolnej 3 w 
Rozwadzy wraz z przyległym do niego terenem z przeznaczeniem na utworzenie w nim 
żłobka dla dzieci do lat 3 z Gminy Zdzieszowice. W uzupełnieniu wniosku Fundacja określiła, 
iż wnioskuje o wydzierżawienie przedmiotu wniosku na okres długoterminowy wraz z 
prawem pierwokupu.

Rozpatrując wniosek Fundacji uznałem go za zasadny tym bardziej, iż obecnie na terenie 
Gminy Zdzieszowice brakuje miejsc dla dzieci w jedynym żłobku na terenie gminy, który jest 
własnością tut gminy, natomiast budynek przy ulicy Szkolnej 3 w Rozwadzy, nie jest już 
obecnie wykorzystywany do prowadzenia w nim działalności oświatowej. Jedynie na 
poddaszu budynku znajduje się lokal mieszkalny, będący przedmiotem najmu na rzecz 
emerytowanego nauczyciela.

Ponieważ nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 
738/3 arkusz mapy 4 w Rozwadzy na której znajdują się budynki Szkolna 3 oraz Szkolna 5 w 
Rozwadzy została na mocy decyzji Burmistrza Zdzieszowic o sygn. GNR.72244-8/04 z dnia 
2004-12-10 w całości oddana w trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Rozwadzy, obecnie została wydana decyzja wygaszająca trwały zarządu dla części 
przedmiotowej nieruchomości, która ma być wydzierżawiona. Decyzja uzyska walor 
ostateczności dnia 21.11.2013r. Dlatego proszę o podjęcie przez Radę Miejską 
przedmiotowej uchwały najwcześniej dnia 21.11,2013r.

Równocześnie informuję, że Prezydent Fundacji pan Sebastian Ziaja wyraził wolę 
osobistego przedstawienia Radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zmierzeń Fundacji dot. 
sposobu korzystania z wnioskowanej o dzierżawę części nieruchomości po jej 
wydzierżawieniu oraz zakresu prowadzenia w niej działalności.

1. Projekt uchwały z dnia 07.11.2013r. w sprawie wyrażenia ^yuuy im ¿.«w^ ioic uuruwy 
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym wrąz z 
załącznikiem graficznym.

W załączeniu:
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UCHWAŁA N r ..............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia...................

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, 
Nr 155, poz, 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, 
poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, 
poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 
1429, poz. 1529) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała, co następuje;

§1, Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres 10 
lat, dla budynku przy ulicy Szkolnej 3 w Rozwadzy wraz z budynkiem garażowym oraz z 
przyległym gruntem o powierzchni 0,4505 ha, którego obszar i kontur zaznaczono na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, stanowiącej część nieruchomości oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 738/3 arkusz mapy 4 w Rozwadzy, dla 
której Sąd Rejonowy w Kędzierzyn! e-Koźlu prowadzi księgę wieczystą Nr 
OP1K/00042487/4, na rzecz Fundacji Nasciturus Lux Mundi ze Strzelec Opolskich.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do
projektu Uchwały N r .............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 07 listopada 2013r.


