
UCHWAŁA Nr III/14/ 2018 

RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 
1349, poz. 1432), Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1 . 
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki: 
1) obręb Brzeziny, część działki numer 302/2, o pow. 0,4700 ha, arkusz mapy nr 2, 
2) obręb Osówka, działka numer 143, o pow. 1,1900, arkusz mapy nr 2, 

dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KM B/00052364/5, 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy po umowach zawartych na czas 
oznaczony do 3 lat, wnioskują o zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2 . 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 3 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 



Wykaz jawnego głosowania przez radnych 

Uchwały Nr .!*J/(.tfJ*?/l.z Ma^^ŁWASy, 

Lp. Nazwisko i imię Wynik głosowania 

1. Arendarski Mariusz 

2. Gałązka Sebastian 

3 Głogowski Zbigniew 

4. Gondek Łukasz ~Ux, 

5. Jastrząb Ireneusz 

6. Juszczak Agnieszka 

7. Karwata Damian 

8. Prostak Robert 

9. Skuza Katarzyna 

10. Skuza Marek 

11. Sobiegraj Dawid 

12. Stawecka Agnieszka 

13. Suchojad Joanna 

14. Wójcik Leszek 

15. 

Wynik głosowania za Wynik głosowania 

przeciw 

Wynik głosowania 

Wstrzymał sie 

Uwagi: 

* Oznaczenie imiennego glosowania 
Z - za 
P - przeciw 
W - wstrzymał(a) się od głosu 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 111/14/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłów 

Nieruchomość gruntowa, opisana w § 1 niniejszej uchwały, stanowi własność 
Gminy Szydłów i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. 

W świetle obowiązujących przepisów nieruchomości mogą być przedmiotem 
obrotu, w tym dzierżawy, a do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących 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. 

Zgodnie z § 18 Uchwały Nr XIII/ 67/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 
2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi mienie Gminy Szydłów, zawarcie przez strony, po umowie zawartej na 
okres 3 lat, m. in. kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, wymaga zgody Rady Gminy Szydłów. 

Niniejsza uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie 
stanowić będzie podstawę do zawarcia kolejnych umów dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat. 

Obecne umowy dzierżawy przedmiotowych działek zostały zawarte na okres 
3 lat i wygasają z dniem 31 stycznia 2019 r. Dotychczasowi dzierżawcy złożyli do 
Wójta Gminy wnioski o zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Motywacją do dalszej 
dzierżawy jest chęć wykorzystania nieruchomości w celach uprawy warzyw i drzew 
owocowych na własny użytek. Dotychczasowi dzierżawcy korzystają 
z dzierżawionych gruntów zgodnie z przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym 
w umowach. 

Zawarcie kolejnych umów, na czas oznaczony do 3 lat, będzie stanowiło 
dla gminy źródło dochodów. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Wójt Gminy Szydłów 


