
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice 22.01.2019
GMR.0006.4.2019.SR

R A  O A M I E J S K A Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt uchwały z dnia 22 stycznia 

2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat.

Przedmiotem projektu uchwały jest działka nr 206 w Zdzieszowicach, na której 

zlokalizowane są pawilony handlowe, będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności osoby 

fizycznej. Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie 

umowy.

Wcześniej na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2008 roku Burmistrz posiadał 

upoważnienie do wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne, gdy po umowie 

zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy. Wspomniana wyżej uchwała została 

uchylona Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 roku. Obecnie w przypadku gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa wymagana jest 

indywidualna zgoda rady gminy w tym zakresie.

Załączniki:
1. Projekt Uchwały z dnia 22 stycznia 2019 roku.
2. Mapka działki nr 206 obręb Zdzieszowice.
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Projekt

z dnia 22 stycznia 2019 r. 
Zatwierdzony p rzez ..........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem

z dn ia ....................2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 206 arkusz mapy 
1 obręb Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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