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UCHWAŁA NR XXII.221.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt9 lit.a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) ) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2016 r., poz. 2147 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 
Biała, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  230/2 m. 3  obręb Prężyna w części  100 m2  na okres 10 lat

§ 2.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w §1 
niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 1579 i 1948.
2) Zm. poz. 2260.
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Uzasadnienie

Działka gruntu 230/2 o pow. 0,6600 ha położona jest w obrębie Prężyna. Wydzierżawieniu będzie W świetle
obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
z innych ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności nieruchomości mogą być
przedmiotem najmu lub dzierżawy. Stosownie do brzemienia art. 18 ust.2 pkt 9 lit ,,a" , ustawy o samorządzie
gminnym,, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgoda rady gminy."
Podejmując Uchwałę Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała ( Dz.Urz. Woj.Op. z 24.08.2012r.
poz. 1191) Rada Miejska zrealizowała powyższe upoważnienie. Jednak regulacje przyjęte w w/w uchwale nie dają
Burmistrzowi Białej pełnej swobody w gospodarowaniu nieruchomościami. W przypadku wydzierżawienia
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należy stosować art
37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami( Dz.U.2016 poz. 2147) zgodnie z którym ,,zawarcie umów
użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje
w drodze przetargu. Wojewoda albo rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów." Przedstawiony projekt uchwały zawiera w swojej treści w §1
wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Burmistrza Białej na okres 10 lat , a w §2 wyrażenie zgody
na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy.

Sporządziła:

Dorota Małek

Inspektor d/s Gospodarki Nieruchomościami
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