
UCHWAŁA Nr 43 / 2007
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia  24 kwietnia 2007 roku

w sprawie  odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, 
Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) w związku z 
art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 
169 poz.1420, Nr 175 poz.1459; z 2006 r. Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1601 i 1601) 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

        § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Aleja 
Wolności oznaczonej numerem geodezyjnym 1219/6 o powierzchni 3.076 m2 

zapisanej w księdze wieczystej nr 19773 na okres 10 lat.

        § 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały Nr 43/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 24 kwietnia 2007roku

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy.

                 Ustawodawca wyposażył organ jednostki samorządu terytorialnego 
-radę gminy w kompetencje do zwolnienia ze stosowania trybu przetargowego przy 
zawieraniu m.in. umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata. 
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia takiej umowy zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami.
W związku z zamierzeniami inwestycyjno-budowlanymi  budowa domu 
wielorodzinnego i  zespołu garaży, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy  
znak  GKM 7331/21/2007 z dnia 20.03.2007 roku przez podmiot prywatny P.H.U. 
„PATRA” Patrycja Miłoszewska  77-400 Złotów ul. Mokra 5b, na gruntach 
gminnych przy Alei Wolności w Jastrowiu istnieje potrzeba wydzierżawienia 
nieruchomości gminnych, które zostaną zabudowane na podstawie zezwolenia na 
budowę na okres dłuższy niż 3 lata.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.


