
UCHWAŁA NR 138/XVIII/2020 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Lgota Murowana 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 713) oraz art. 43 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 
uchwala 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach umowy dzierżawy na 
część nieruchomości o powierzchni ok. 225 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/2 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Lgota Murowana, z Orange Polska S.A. w Warszawie na okres 10 lat na cele techniczne 
związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Komunalnego Zakładu Budżetowego                
w Kroczycach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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Uzasadnienie

Gmina Kroczyce jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/2 położonej
w obrębie ewidencyjnym Lgota Murowana oddanej w trwały zarząd na rzecz Komunalnego Zakładu
Budżetowego w Kroczycach na podstawie decyzji nr UG-III.6844.00001.2012 z dnia 11 października 2012r.
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach pismem z dnia 5 maja 2020r. zwróciła się
do tut. Urzędu o wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części o powierzchni ok. 225 m2

nieruchomości położonej w Lgocie Murowanej stanowiącej własność Gminy Kroczyce zapisanej w Księdze
Wieczystej nr CZ1M/00056625/6 Sądu Rejonowego w Myszkowie oznaczonej numerem ewidencyjnym
689/2 o powierzchni 0,1532 ha na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) trwały zarząd jest formą władania nieruchomością przez jednostkę
organizacyjną. Ponadto stosownie do zapisów art. 43 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy, jednostka organizacyjna ma
prawo m.in. do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy
niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, za zgodą właściwego organu i organu nadzorującego,
jeżeli umowa zawarta jest na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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