
I Uchwala NR XLll/250/14 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 28 sierpnia 2014 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Kowiesy z dotychczasowymi dzierżawcami, 

których przedmiotami są te same nieruchomości - na okres 3 lat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r., poz. 379), oraz art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, poz. 
659, poz. 805 i poz. 906) w związku z § 8 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kowiesy stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXVI/142/09 
Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 
sierpnia 2009 roku Nr 229 poz. 2072) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, którzy mieli zawarte umowy 
dzierżawy do lat trzech, kolejnych umów dzierżaw na okres do trzech lat nieruchomości położonych 
w obrębach: 

1) Kowiesy - oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 
działka nr 134 o pow. 0,04 ha, działka nr 110/14 o pow. 0,15 ha, działka nr 110/12 o pow. 
0,1300 ha, działka nr 110/11 o pow.0,14 ha, stanowiących własność Gminy Kowiesy na 
podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr G.IV.7228-1297/91 z dnia 16 kwietnia 
1991 r., wpisanych do księgi wieczystej nr LDlR/00024435/0 prowadzonej w Sądzie 

Rejonowym w Skierniewicach XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w 
Rawie Mazowieckiej. 

2) Jeruzal - części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym' 283/1 o pow. 0,5128 ha, 
stanowiącej własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego 
Nr PZ.Sk.VI.7723-9/00 z dnia 21 marca 2001 r., wpisanej do księgi wieczystej 
nrLDlR/00037207/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach XI 
Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. 

3) Wola Pękoszewska - oznaczonej numerem ewidencyjnym 344 o pow. 0,05 ha, stanowiącej 
własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 

GN.V.7723/P/4/3/2007/DDz z dnia 8 stycznia 2008 roku, wpisanej do księgi wieczystej nr 
LDlR/00039_448/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach XI Zamiejscowym 
Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
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