
UCHWAŁA NR 87/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 18 czerwca 2019r. 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele działalności gospodarczej.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506) w związku z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204, poz.2348; z 2019r. poz.270, poz.492, poz.801) – 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele działalności gospodarczej, stanowiącego część 
działki nr geod. 37/1 o powierzchni 500 m2 położonej w Brzeźnicy na okres do 5 lat z Panem 
Romanem Chojeckim. 
 

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
  



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 87/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele działalności gospodarczej.  
 
 

Zarządzeniem Nr 66/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
przeznaczył do dzierżawy nieruchomość, której dotyczy przedmiotowa uchwała, 
wykorzystywaną na cele działalności gospodarczej, gdyż jej dotychczasowy dzierżawca wyraził 
zainteresowanie kontynuowaniem dzierżawy przez kolejny okres do 5 lat. 

Zgodnie z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.) - zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje  
w drodze przetargu, jednakże wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
 Uwzględniając okoliczność, że nieruchomość będzie w dłuższym okresie 
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej i pozostaje już w dzierżawie wnioskodawcy, 
co daje możliwość pełnego i racjonalnego zagospodarowania działki, zasadne jest odstąpienie                 
w niniejszej sprawie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
 
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.  
 
 
 
 
 

 

 

 


