
Uchłda N.)o7l08
Rldy Mi.bki.j w (aługy.ie

z dni' 29 |ul€go 2008

w Śpr.wie ĘBłe!i! zgody n! odd.wlnle w !Ąńkm'Iie' wydżi€.żałitn|e i
łynajnowanie nieruchoDościpż.zBumiltż' Ksluśżyna

,- ]!alD.qs.!Me q !q Nr 2 el(t 9lit' a Btasy f dnia 8 ńae ]99o i o smoŹądzie gmimyn
(DzU. z 200l r- Nr l42. pu' 159] f póa' zm') o@ art. 13 usl. 1 i a!t' 37 uś' 

'usb;y 
, d;.

2] sieĘnia.l997r o gcpodate nieruchonośoiami (Df'U. z 2oo 4!' N| 26]. Pnż. 26Ó3"2 pó^.
zfr')' P3d' Miejsk! w Ka]ng'nie ucbłda' co istępuje:

!1.

Tr.ci ńoc uchYała Nr vv32l03 Rady Miejsk€j w KałlgyÓję z dnia 2s kwietnia 2oo3 i w
spFwie zei zbP.nia nienchomośoi slanowiĄcycb M6nośc gniny, nab}avania ni€ruchobości
na Pec7 EninJ oP odd6wio n|eluc\ońo&i sLn6v5 ch w @ierawe |ub najem orU Uśa|!n:a
ed pęyl.aq fuia boni6ł'D pży :pŹdaf} lol$]i mEyka|nych'

s2.
Ęra sie 7gode na Zeisei. pRu Bmlsra tgru4n! |okjn.j uńo$] J7yl^olmia'

aw'emneJ pÓ uńovie a$ańei m c4ś oec4ny do 3lal któŃj
ptrom olm Fn E sma ń'edśhomośc'

s3.
|' Wym'' się /godę na odsqpińie oo obowiąfku pPel.rgoEgo Eybu .'Wemia umow

u.']nło@i&.d/erwy lubmjmu na catnrónyd]Lż9) niŹ ] |aE. | € nie dl'.4 n z
|al ó. lPez BMisEa K'IśłTa' j*J| Óddln:e w uŹ'llowf ie' dzi.Powę |ub $ n;jffi

D na żfuz'dotyciic;sowego uży1kMiką dztżaw.y lub naFncy] j€żli jest on je<t)tą
soDąu mteŃwaną zowaoem umowy'

2) 
'a 

cel ńlny, rclnicfo{grcdni€y lub tądren'a zie|eńów i ogfudół pżydomoł1ch a
powi@chnia gruntów nie pfułM 0,5 hą

, w elu pop6Menia Monków zasospod@wfuia oGruobono$i pżylegĘ lub j€j
eęści, s1anowiąc.j whsmść' oddanej w uż}tkowsie wie@ystą dziłżiwę] ri4fi fu6
uż}1łowmie łnioskodawcy,

4) 
'e|e 

orovadĄd dfiah|ro{i riąarb|\otrei' g q 9ckgó|noti ch&ytryTn.j.
kulo6lneJ I cwElołe|'



2,

3.

5) ńa ftcz klńów i s1oMz}54ń spońoł!.h'
6) na @e stowey*ń prwadząlycn dziahl.ość oświatową
7) na oe|€ uż''lemoś.i publimej,
3) e rż* imej jednostki smoŹłdu tełtodalÓego lub skdbu Państłą
o) Bdydua koleine pIfuEinie *llonib dziw.w(y lub najemcr.

U$.l'!ie slawki cqn% dzidż*, lub najnu ni€@homośoi' .os1ętDwć będżie z
uwzgĘ.Inienim ich edaju połdÓnią pmzn@ią s1.wek dynsfu ksztaltują.ych się m
ry.ku lok.lnrb, a w PŹyp.dku go'!ów pŻeMdzieych ńa cele rolne, kl.sy cNnlów.
Bumiltt &bołiązey j61 A1rZc w fawGranych umow&h możliwośó ich refwiąz$i.
bez @homia t.minu s)lowiedzenią w prz,:lEdku:
wykożystyfuh niflchomości pżoz drogą st@oę nl*sodnie ż 9@nf/caid

plz@wenia nidchoności (lu! joj żęś.i) do k@ys1ania osobom t@in b* z8ody

$4.

wykoaie uciwały !ołi@ się Bumistmwi kłu9]Ąa

! t

UctMla wchodżi w ży€i€ z drim ,odjęcia

""łWa:,*

r)
2)


