
UCHWAŁA NR   356/2014 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia   27  lutego 2014r. 

 
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 1990r. o samorządzie 
gminnym(Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz. 1318) w związku z art.37 ust.4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r. 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 2011r. 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 2012r. poz. 908, poz.951, poz.1256, poz.1429, poz. 1529:        
z 2013 r. poz. 829,  poz. 1238:    z 2014r. poz.40)- 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy nieruchomości gminnej, stanowiącej  działkę rolną oznaczonej geodezyjnie 
nr  553  o powierzchni 0,03  ha, połoŜonej w Sypniewie na okres dziesięciu  lat z Panią Marią 
Małecką. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 



 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr  356/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy. 
  

W dniu 03 stycznia 2014r. Pani Maria Małecka zwróciła się do Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie z wnioskiem o przedłuŜenie umowy dzierŜawy na okres 10 lat  działki rolnej 
oznaczonej geodezyjnie nr 553 o powierzchni 0,03 ha  połoŜonej w Sypniewie. 

 Aktualnie przedmiotowa nieruchomość  jest zagospodarowana rolniczo. 

 Zarządzeniem nr 7/2014 z dnia 22 stycznia 2014r. Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie  nieruchomość której dotyczy przedmiotowa uchwała, została przeznaczona do 
dzierŜawy, gdyŜ jej dotychczasowy dzierŜawca wyraził zainteresowanie kontynuowaniem 
dzierŜawy przez kolejny okres. 

 Zgodnie z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. 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 rolne i  pozostaje juŜ w dzierŜawie wnioskodawcy, co daje 
moŜliwość pełnego i racjonalnego zagospodarowania  działki, zasadne jest odstąpienie w 
niniejszej sprawie z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy.  
 

 W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.  

 

 

 

 

 

 

 


