
UCHWAŁA NR XXV/303/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., 
poz.713) oraz art.23 ust.1 pkt 7a, art.25 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.65 z późn.zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów, obejmującej część działki obręb Bierutów, 
AM31, nr 17/21 o powierzchni 0,0530 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00076944/6. 

§ 2.  Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 20 lat począwszy od dnia podpisania umowy 
dzierżawy. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

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

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020r., poz.713) 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.

Przedmiotem uchwały jest nieruchomość stanowiąca część działki nr 17/21 AM31, obręb Bierutów,
Miasto i Gmina Bierutów.

W dniu 19.08.2020r. Pan Marek Bratosiewicz, działający w imieniu Firmy Ogólnobudowlanej
„MAR-BUD”, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi budynku M.Konopnickiej 41a (obiekt
byłego Domu Kultury) oraz planowaną zmianą jego funkcji na mieszkalną, wystąpił o dzierżawę części
działki nr 17/21 AM31 na czas określony tj. 20 lat, między innymi w celu umożliwienia usytuowania na
niej miejsc parkingowych. Ze swojej strony inwestor zobowiązał się do remontu/ułożenia na własny koszt
chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy ul. M.Konopnickiej i ulicą Moniuszki.

Zgodnie z zapisami art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020r., poz.65 z późn.zm.) zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
następuje w drodze przetargu. Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia tych umów.

Zgodnie z art.25 ust.2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7a wym. ustawy zawarcie umowy dzierżawy na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata wymaga zgody rady.

W związku z powyższym zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 17/21 AM31 na wym.
warunkach, musi być poprzedzone przyjęciem stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie.
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