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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt uchwały 
z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po 
umowach dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów po umowach dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat wraz z uzasadnieniem.
2. Mapy z usytuowaniem działek: nr 136/8 w Januszkowicach oraz nr 884/4 w Rozwadzy i nr 
554/2 w Rozwadzy.

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt
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Pakura

UCHWAŁA NR ..............
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia ................. . 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach dzierżawy zawartych 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 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 136/8, arkusz 
mapy 3, obręb Januszkowice.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 884/4, arkusz 
mapy 5, obręb Rozwadza.

§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 5 lat, działki nr 554/2, arkusz 
mapy 4, obręb Rozwadza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.

Działka ewidencyjna nr 136/8, z arkusza mapy 3 w Januszkowicach, posiada powierzchnię 0,4769 ha. 
Z końcem marca bieżącego roku kończy się umowa dzierżawy na cele rolne w/w działki dotychczasowemu 
właścicielowi. Zatem zamierza się ją oddać w dalszą dzierżawę na cele rolne, na okres od 3 lat.

Działka ewidencyjna nr 884/4 z arkusza mapy 5 w Rozwadzy, posiada powierzchnię 6,1010 ha. Z uwagi, iż 
w poprzednich latach działka już była przedmiotem dzierżawy, a obecnie dla działki podjęte zostały prace 
planistyczne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w kwestii zmiany jej przeznaczenia 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na funkcję pod tereny mieszkaniowe, do czasu 
zakończenia prac planistycznych planowane również jest jej oddanie w dzierżawę na cele rolne, na okres do 
1 roku.

Działka ewidencyjna nr 554/2 z arkusza mapy 4 w Rozwadzy, posiada powierzchnię 1,9721 ha. Działka była 
już przedmiotem dzierżawy. Ze względu iż, działka wymaga przeprowadzenia w początkowym okresie 
dzierżawy dodatkowych prac, celem doprowadzenia gruntu do dobrej kultury rolnej, zamierza się oddać działkę 
na cele rolne, na okres do 5 lat.

Ze względu, że Gmina aktualnie nie posiada zamierzeń dotyczących wykorzystania w/w nieruchomości na 
cele realizacji zadań własnych, proponuję oddanie ich w dzierżawę na cele rolne, w trybie przetargowym.

Sporządził: Michał Kilisz
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Działka nr 136/8 Januszkowice



Działka lir 884/4 Rozwadza
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