
UCHWAŁA NR XIX/233/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Bierutów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz.506 z późn.zm.) oraz art.23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r., poz.65) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę na czas określony, tj. na okres 10 lat licząc od dnia podpisania 
umowy, nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów, obejmującej działkę obręb Bierutów, 
AM13, nr 97/1 o powierzchni 3,8413 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00086170/2 . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) 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.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn.zm.) w przypadku wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania

nieruchomości wchodzących w skład zasobu na czas dłuższy niż 3 lata, wymagana jest zgoda odpowiedniej

Rady.

Przedmiotem uchwały jest działka gruntu nr 97/1 AM13 obrębu Bierutów o powierzchni 3,8413 ha,

która w planie zagospodarowania przestrzennego Bierutowa położona jest na terenie oznaczonym symbolem

ZI 1.01 - teren zieleni innej. Jednym z możliwych rodzajów zagospodarowania wym. terenu jest

elektroenergetyka solarna.

Pod wymienione przeznaczenie zostały złożone wstępne oferty 2 podmiotów zainteresowanych

dzierżawą.

Biorąc pod uwagę to, że wymieniona działka stanowi teren byłego śmietniska, charakter przyszłego

zgospodarowania musi uwzględniać ten fakt.

Biorąc powyższe pod uwagę, celowe jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyłonienia

przyszłego dzierżawcy, z którym zostanie zawarta stosowna umowa na okres 10 lat, z możliwością jej

przedłużania na dalsze okresy.

Id: 67FF5F78-D135-4958-AB8A-FA1BDEB7491D. Podpisany Strona 1




