
UCHWAŁA NR 157/XXI/2020 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy na okres 30 lat nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 
- uchwala - 

§ 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 
30 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kroczyce położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, 
arkusz mapy 5, oznaczonej numerem ewidencyjnym 309/8 o powierzchni 0,1358 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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Uzasadnienie

W dniu 2 września 2020r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. z siedzibą
w Zawierciu zwróciło się z pismem w sprawie prawnego uregulowania korzystania z nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kroczyce położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, arkusz mapy 5,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 309/8 o powierzchni 0,1358 ha. Na wskazanej nieruchomości
znajduje się infrastruktura należąca do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w postaci
ujęcia wody podziemnej Skarżyce ul. Okiennik oraz studnie głębinowe S1 i S1bis. Ponadto na terenie ujęcia
znajdują się obudowy otworów studziennych sztuk 2, budynek techniczny oraz urządzenia podziemne –
sieci wodociągowe i energetyczne.

Zgodnie z art. 37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu
lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze
przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy.

Ponadto mając na uwadze brzmienie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, w tym zasad wydzierżawiania nieruchomości, wobec czego podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.
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