
UCHWAŁA NR XIII/108/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1774; zm.: poz. 1777) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości położonej 
w obrębie Dobrzeń Wielki, składającej się z działek oznaczonych numerami: 1434/397, 1438/398, 1439/397, 
1440/398, 1503/396, 1601/398, 1602/398, 1633/397, 1636/396, 1635/396, 399 karta mapy 1, stanowiącej własność 
Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OP1O/00115082/2, OP1O/00069543/4, OP1O/001260034/1 i OP1O/00068731/2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Gmina Dobrzeń Wielki zamierza przystąpić do realizacji inwestycji związanej z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielki. W związku z ostatnimi informacjami z WFOŚIGW w
Opolu dotyczącymi nieuznania VAT od usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej
za wydatek kwalifikowalny, rozbudowa oczyszczalni powinna być realizowana poprzez gminną
spółkę PROWOD, która jest operatorem gminnych sieci wod-kan. W ten sposób cała inwestycja
będzie realizowana w oparciu o wartości netto ze względu na możliwość pełnego odliczenia VAT
przez spółkę. W zawiązku z powyższym konieczne jest wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym działek, które stanowią dzisiaj teren funkcjonującej oczyszczalni ścieków.
Zawarcie umowy dzierżawy pozwoli na przeniesienie decyzji Pozwolenie na budowę oraz Decyzji
środowiskowej na nowego inwestora czyli spółkę gminną PROWOD sp. z o.o.
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