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Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt uchwały z dnia 16 kwietnia 

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

na czas oznaczony do 3 lat.

Przedmiotem projektu uchwały są działki nr 433/8 i 433/10 w Zdzieszowicach przy ul. 

Filarskiego. Na powyższej nieruchomości zlokalizowanych jest 20 pawilonów handlowych, 

będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności osób fizycznych. Dla połowy z nich umowy 

dzierżawy zawarte z Gminą kończą się w dniu 30 czerwca br. Dotychczasowi dzierżawcy zwrócili 

się z wnioskiem o przedłużenie umowy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość burmistrz może dokonywać tych czynności 

wyłącznie za zgodą rady gminy.

Załączniki:
1. Projekt Uchwały z dnia 16 kwietnia 2019 roku.
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Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym
Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 
Zatwierdzony przez..... ,

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

z dnia 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 2019 r. 
poz. 506) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działek nr 433/8 i 433/10 
arkusz mapy 2 obręb Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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