
UCHWAŁA NR XXIII/132/2017
RADY GMINY OSIEK

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej na czas nieokreślony w trybie 
bezprzetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części działki nr 25/3, 
obręb geodezyjny Bukowiny o powierzchni 2500 m2 oznaczonej kolorem czerwonym na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 2017 r. 
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UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega
do wyłącznej właściwości Rady Gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 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. 
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
upoważnia odpowiednią Radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.  
Teren dzierżawy przeznaczony będzie na cele statutowe Koła Łowieckiego „ŁOŚ”.
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