UCHWALA NR XXl209/20 16
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Chojny będących własnością Gminy
Miej skiej Koło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 L
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 L poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1
i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 L o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 L, poz. 1774) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
stanowiących działki oznaczone nr geodezyjnymi 413/3 i 406/7 o łącznej pow.
1,0396 ha położonych w miejscowości Chojny na okres 30 lat w trybie
bezprzetargowym
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXl209/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 2016 L

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Chojny będących własnością Gminy
Miej skiej Koło
O wydzierżawienie działek nr 406/7 i 413/3 zwróciła się z wnioskiem
Geothermal Energy Resoures Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację kolejnych
etapów projektu wykorzystania wód geotermalnych w systemie ciepłowniczym
prowadzonym na terenie Miasta Koło. Na przedmiotowych działkach projektuje się
otwór zatłaczający wraz z infrastrukturą oraz w przyszłości kompleks basenów
geotermalnych.
W wyniku realizacji Projektu, dzięki dodatkowemu wykorzystaniu wody
termalnej m.in. do celów rekreacji i balneologii, zwiększy się atrakcyjność Miasta
Koła dla mieszkańców, turystów i inwestorów.
Szczegółowe warunki dot. wydzierżawienia w/w działek zostaną uzgodnione
w umowie zawartej pomiędzy organem wykonawczym a inwestorem.
Przewidywane wydzierżawienie działek nastąpi w trybie bezprzetargowym
stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 L o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 L, poz. 1774)
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały st uzasadnione.

