
UCHWAŁA NR 234/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 
poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 
106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 
poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy nieruchomości gminnej, stanowiącej część działki niezabudowanej 
oznaczonej geodezyjnie nr 1754/2 o powierzchni 428 m2, połoŜonej w Jastrowiu przy  
ul. Mickiewicza, na okres 10 lat z Panią Agnieszką Trocką. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 234/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  27 czerwca 2013 r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy. 
 

W dniu 17 maja 2013 r. Pani Agnieszka Trocka zwróciła się do Burmistrza Gminy  
i Miasta Jastrowie z wnioskiem o wydzierŜawienie na okres 7-10 lat części działki 
niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 1754/2 o powierzchni 428 m2, połoŜonej  
w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza w związku z zamiarem wykorzystania na cele prowadzonego 
Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowana Kraina”. 

 Aktualnie przedmiotowa nieruchomość nie jest zagospodarowana wobec rezygnacji 
dotychczasowego dzierŜawcy z prawa do jej dzierŜawy. 
 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zarządzeniem Nr 37/2013 z dnia 22 maja 2013 r. 
przeznaczył nieruchomość do dzierŜawy. 
 Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) - zawarcie umów uŜytkowania, 
najmu lub dzierŜawy na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje 
w drodze przetargu, jednakŜe wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić 
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
 Uwzględniając okoliczność, Ŝe nieruchomość będzie w dłuŜszym okresie 
wykorzystywana na cele edukacyjne związane z prowadzeniem przedszkola niepublicznego,  
a ponadto, Ŝe pozostała część działki nr 1754/2 pozostaje juŜ w dzierŜawie wnioskodawcy, co 
daje moŜliwość pełnego i racjonalnego zagospodarowania całej działki, zasadne jest 
odstąpienie w niniejszej sprawie z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy.  
 W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.  
 

 

       

 


