
UCHWAŁA NR XVI/132/20
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy zawieranej 
z dotychczasowym dzierżawcą na okres dziesięciu lat. 

2. Przedmiotem umowy dzierżawy, o której mowa w ust. 1, jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 156,00 
m2, zlokalizowana w Czerniejewie przy ul. Pałacowej, stanowiąca część działki oznaczonej w ewdencji gruntów 
jako działka ewidencyjna nr 165, obręb 0001, ark. mapy 7, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 
PO1G/00021952/6, będąca własnością gminy Czerniejewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/132/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 stycznia 2020 roku

Dotychczasowy dzierżawca dysponuje przedmiotową nieruchomością na podstawie dwóch umów dzierżawy.
Pierwsza z nich została zawarta do 31 grudnia 2020 r a druga do 30 listopada 2020 r. Wnioskodawca wystąpił z
wnioskiem o przedłużenie trwania okresu dzierżawy na okres 10 lat z uwagi na chęć rozwoju działalności
gospodarczej prowadzonej na przedmiotowym gruncie. Planowana inwestycja wiąże się z ponesieniem dużych
nakładów finasowych wobec czego dzierżawca wnosi o dłuższy okres dzierżawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.
zm.), rada gminy podejmuje uchwały w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W szczególności nieruchomości mogą być m.in. przedmiotem oddania w najem i dzierżawę. Na podstawie art.
37 ust. 4 cytowanej ustawy zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 22 stycznia 2020 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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