Uchwala Nr XLVII/239/17
Rady Gminy Pacanow
z

dnia

28 listopada 2017

w sprawie zaopiniowania projektu umowy uzyczenia placu postojowego

na dziatce nr

360/1 w Ratajach Karskich od Parafii Rzymsko Katolickiej w Ratajach na rzecz Gminy
Pacanow
Na podstawie art.18.ust.2 pkt.9 lit. a z dnia 8 marca 1990r o samorz^dzie gminnym /tj. Dz.U z
2017r poz. 1875 z

pozn. zm / i art.13 ust.1 ustawy

z

dnia

nieruchomosciami / tj. Dz. U z 2016r poz. 2147 z pozniejszymi

21

sierpnia

1997r

o

gospodarce

zmianami / Rada Gminy Pacanow

uchwala co nast^puje;
§1
Rada Gminy Pacanow pozytywnie opiniuje projekt umowy uzyczenia na lat 20 placu postojowego
usytuowanego na dziatce nr 360/1
Rzymsko - Katolickiej w Ratajach
niniejszej

w Ratajach Karskich stanowi^cego wlasnosc Parafii
na rzecz Gminy P a c a n o w , ktory stanowi zal^cznik

uchwaly.

§2
Wykonanie postanowien uchwaly powierza si?

§3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Wojtowi

Gminy Pacanow

do

UMOWA UZYCZENIA
zawarta w Pacanowie dnia

NR

/2017

16 listopada 2017r pomiedzy Gminq^ Pacanow reprezentowanq^ przez

Wojta Gminy mgr Wieslawa Skopa

zwanym w umowie Biormcym wuzywanie

a
Parafi^ Rzymsko - Katolick^ reprezentowan^ przez Proboszcza Parafii

mgr Tomasz Grajdek

zwanego w umowie Uzyczajqcym nast?puj^cej tresci:
§1
1/Uzyczaj^cy jest wlascicielem dziaiki nr 360/1 o pow. 0,0281 ha polozonej we wsi Rataje
Karskie

na podstawie Aktu Notarialnego Nr 37912000

2.Uzyczaj^cy przekazuje Bior^cemu do uzyczenia

caty

plac postojowy o t^cznej powierzchni

uzytkowej281m^ zgodnie z umow^ rzeczoznawcy maj^tkowego wartosc dziatki wynosi
S.Uzyczajqcy uzycza Bior^cemu do uzyczenia dziatk? nr 360/1 o powierzchni 0.0281 ha , zgodnie
z zatqcznikiem graficznym do niniejszej umowy.
§2
1. Stan zagospodarowania

dziaiki okreslony

jest w opinii rzeczoznawcy stanowi^cy zat^cznik do

niniejszej umowy.
2. Dzialka nr 360/1 wchwiiiobecnej jest uzytkowana jako

plac postojowy przy cmentarzu Parafii

Rzymsko - Katolickiej w Ratajach
3. Strony zgodnie ustalaj^ z e Bior^cy w uzywanie poniesie naktady
przedmiotu uzyczenia na plac postojowy przy cmentarzu

na zaadoptowanie

bez dodatkowej zgody uzyczaj^cego

§3
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreslony20lat

od daty zawarcia umowy

2. Umowa moze bye rozwi^zana przed uplywem okresu wymienione w ust.1 w przypadku
koniecznosci zmiany przeznaczenia dziaiki nr 360/1.
§4
1. P o uplywie okresu uzyczenia Bior^cy do uzywania
Uzyczaj^cego

catosc

przedmiotowej

zobowi^zuje

nieruchomosci opisanej

s i ? oddac do dyspozycji

w §1 umowy

w

stanie

petnej

uzytecznosci.
2. W sytuacji wypowiedzenia umowy uzyczaj^cy zobowi^zuje s i ? d o zwrotu poniesionych
naktadow

przez Bior^cego w Uzywanie.

§5
I.Bior^cy do uzywania oswiadcza ,ze b?dzie uzywal plac zgodnie z jego przeznaczeniem tj. na
plac

postojowy

§6
Wszelkie

niezb?dne

remonty

i ewentualne

naktedy

na przedmiot

umowy b ? d ^ w kazdym

przypadku uzgadniane z U z y c z a j a c y m
§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga fomfiy pisemnej w postaci aneksu.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj^ zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego dotycz^ce uzyczenia
§9
Umowa zostate sporz^dzona w 4 jednobrzmi^cych egzemplarzach po 2 dia kazdej z e stron

Podpisy stron
Uzyczaj^cy

Biorspy do uzywania

