UCHWAŁA NR IX/65/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przekazania sołectwu Trywieża składników mienia do użyczenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedmiotem przekazania sołectwu Trywieża do użyczenia jest nieruchomość gruntowa oznaczona
numerem geod. 48/3 o powierzchni 0,0918 ha, obręb Trywieża, gmina Hajnówka, będąca własnością Gminy
Hajnówka, zabudowana budynkiem po byłym sklepie spożywczym.
2. Szczegółowe warunki określa umowa użyczenia stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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Załącznik do uchwały Nr IX/65/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 maja 2019 r.
UMOWA UŻYCZENIA
zawarta w dniu ........... w Hajnówce pomiędzy Gminą Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka,
reprezentowaną przez:
mgr Lucynę Smoktunowicz

-

Wójta Gminy Hajnówka

działającą w imieniu i na rzecz Gminy Hajnówka, zwaną w dalszej treści umowy „Użyczającym”,
a
sołectwem wsi Trywieża, reprezentowanym przez sołtysa - Michała Nesteruk, zwanym w dalszej treści
„Biorącym w użyczenie”
§ 1. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geod. 48/3 o powierzchni
0,0918 ha, obręb Trywieża, gmina Hajnówka, będąca własnością Gminy Hajnówka, zabudowana budynkiem
po byłym sklepie spożywczym.
§ 2. Użyczający oddaje Biorącemu w użyczenie nieruchomość opisaną w §1 nieodpłatnie na czas
nieoznaczony.
§ 3. Biorący w użyczenie potwierdza odbiór nieruchomości.
§ 4. Przekazanie i zwrot nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się w czasie trwania umowy ponosić wszelkie koszty związane
z eksploatacją nieruchomości, w tym należności publiczno-prawne.
§ 6. Przekazaną nieruchomością w imieniu sołectwa zarządza Sołtys wraz z Radą Sołecką.
§ 7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
§ 8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na piśmie zachowując jednomiesięczny okres
wypowiedzenia.
§ 9. W przypadku rozwiązania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwrotu nieruchomości
w stanie nie pogorszonym.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Użyczający:
...................................................

Biorący do użyczenia:
........................................................

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Id: 65A4CF91-F4CA-495C-9FA9-22BBA0579903. Podpisany

Strona 1

