Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Krosno, 25.08.2020 r.
Zn.spr.: ZS.2217.209.2020
Sz.P.
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Baligród
Na podstawie przepisów art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku
ZG.2217.38.2020 z dnia 21.08.2020 r.,
wyrażam zgodę
na wydzierżawienie na czas nieokreślony, niżej wymienionej części nieruchomości,
będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Baligród, zabudowanej
budynkiem (budynek-warsztat) o nr. inw. 182/104, z przeznaczeniem na parkowanie
aut ciężarowych, garażowanie minikoparki oraz z przeznaczeniem na magazyn
narzędzi budowlanych.
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Lokalizacja nieruchomości zgodnie z oznaczeniem, jak na załączniku mapowym
do wniosku.
Jednocześnie zastrzegam, że:
1. Ustalenie stawki czynszu winno się odbyć zgodnie z obowiązującymi
w Nadleśnictwie zasadami wydzierżawiania, opracowanymi na podstawie
wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie, zawartych w piśmie z dnia 8.04.2010 r.,
znak spr. ZZ-2126-81/2010.
2. W umowie należy zawrzeć zakaz udostępniania przez posiadacza zależnego
przedmiotu dzierżawy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Nadleśnictwa.
W związku z powyższym zobowiązuję Pana Nadleśniczego do informowania
Dyrektora RDLP w Krośnie o zamiarze wyrażenia zgody na poddzierżawienie lub
podnajęcie lasów, gruntów lub innych nieruchomości. Umowa może zostać
zawarta po upływie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W przypadku
zmiany celu na jaki została zawarta pierwotna umowa, wyrażenie zgody na
poddzierżawienie lub podnajęcie, wymaga uprzedniego uzyskiwania zgody
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Dyrektora RDLP w Krośnie. Do wniosku o wyrażenie zgody należy dołączyć kopię
zawartej umowy oraz projekt umowy poddzierżawy lub umowy podnajmu z osobą
trzecią, w tym warunki finansowe tej umowy.
3. Każdorazowo obowiązuje sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W umowie należy zawrzeć także zakaz wznoszenia na gruncie objętym niniejszą
zgodą, jakichkolwiek budynków i budowli.
5. Nadzór nad wykonaniem umowy, w szczególności w zakresie zgodności
faktycznego zagospodarowania nieruchomości z celem dzierżawy określonym we
wniosku, a następnie potwierdzonym w zgodzie Dyrektora RDLP w Krośnie na
wynajęcie oraz w umowie, należy do obowiązków Pana Nadleśniczego.

Marek Marecki
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
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