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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej 

załączony projekt uchwały z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Załączniki;
1. Projekt Uchwały z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
2. Mapka działki nr 206 obręb Zdzieszowice,
3. Mapka działki nr 1326/2 obręb Zdzieszowice
4. Mapka działki nr 85/15 obręb Raszowa

Otrzymują:
(ju) Adresat 

2) a/a



Projekt
Uchwała nie budzi 

zastrzeżeń pod względem 
formalno-prawnym

z dnia 2 sierpnia 2022 r.
A PRAWNYZatwierdzony przez

'im? Surm®

U C H W A Ł A  N R  ......................
R A D Y  M IE JSK IE J W  ZD Z IE SZ O W IC A C H

z dnia ... 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie dzierżawy 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 2022r. 
poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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
I obręb Zdzieszowice.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 1326/2 arkusz mapy
II obręb Zdzieszowice.

§ 3. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 85/15 arkusz mapy 
1 obręb Raszowa.

§ 4, Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwala 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 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.

Do Burmistrza zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie części działki nr 206 w Zdzieszowicach 

producent rolny, celem umieszczenia automatu do sprzedaży jaj, urządzenie to wcześniej było 

zlokalizowane na działce nr 442/2 na podstawie zawartej umowy dzierżawy.

Działka nr 1326/2 w Zdzieszowicach jest dzierżawiona od wielu lat na cele rolne. Obowiązująca 

umowa kończy się 15.10.2022 i dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o 

jej przedłużenie.

Działka nr 85/15 w miejscowości Raszowa, stanowiąca własność Gminy Zdzieszowice, jest 

zabudowana budynkami stacji uzdatniania wody. Jest oddana w dzierżawę spółce Wodociągi i 

Kanalizacja na podstawie umowy, która upływa 31.08.2022. Dzierżawca zwrócił się z prośbą o 

przedłużenie umowy.

Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z przedmiotu umowy bez uwag, zgodnie z przeznaczeniem i 

celem określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od 

nieruchomości. Zawarcie umowy dzierżawy będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych 

przychodów.

Sporządziła: Sylwia Ralko 

Sprawdził: Michał Kilisz
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