
UCHWAŁA NR  403/2014
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,  której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość. 

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, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) w związku 
z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) –

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie na
czas  oznaczony do 5 lat  kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  gminnej,  stanowiącej
część  działki  niezabudowanej  oznaczoną  geodezyjnie  nr  2023/3  o  powierzchni  206  m 2,
położoną w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza z Panią Rybak Teresą.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 403/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,  której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.

Uchwałą  Nr  124/2012  z  dnia  28  czerwca 2012 r.  zmieniającą  uchwałę  Nr  88/2008
z  dnia  26  lutego  2008  r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie,
Rada Miejska w Jastrowiu skreśliła przepis  §11 ust. 2 tej uchwały upoważniający Burmistrza
Gminy  i  Miasta  Jastrowie  do  prowadzenia  samodzielnej  gospodarki  nieruchomościami
gminnymi przeznaczonymi do dzierżawy.

Zgodnie  z  art.18  ust.2  pkt  9  lit.„a”  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379)  uchwała rady
gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarządzeniem Nr 74/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 lipca 2014 r.
nieruchomość,  której  dotyczy  przedmiotowa  uchwała,  została  przeznaczona  do  dzierżawy,
gdyż jej dotychczasowy dzierżawca wyraził zainteresowanie kontynuowaniem dzierżawy przez
kolejny okres.

Dla  skuteczności  prawnej  zawarcia  umowy dzierżawy wymagana  jest  zgoda  Rady
Miejskiej.

Zasadność podjęcia przedkładanej uchwały wynika wprost z przepisu prawa.


