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Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt uchwały z dnia 27.01.2016 
w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
w  trybie bezprzetargowym.
Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na na zawarcie umowy dzierżawy części działek 
gminnych nr 16 z arkusza mapy 1 i nr 419 z arkusza mapy 3 obręb Januszkowice na okres 5 lat 
z spółką Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Zdzieszowicach celem umieszczenia przez 
dzierżawcę tablic informacyjnych dotyczących operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Zdzieszowice -  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 
Przedmiotowe tablice informują o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej na okres trwałości projektu to jest do 31.12.2020 roku.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774, zmiany poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) zawarcie umów użytkowania, najmu 
lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze 
przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Działka nr 16 z arkusza mapy 1 obręb Januszkowice w ewidencji gruntów jest opisana jako drogi 
i rowy, działka nr 419 z arkusza mapy 3 obręb Januszkowice jest wpisana jako rów. Przedmiotem 
dzierżawy są części w/w nieruchomości o powierzchni 1 m2, zlokalizowane w poboczu drogi 
wojewódzkiej nr 423 zgodnie z załączonymi mapkami.
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UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie
bezprzetargowym

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 
r. poz. 1774, zm. poz. 1777, z 2016 r. poz. 65) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy działek gminnych nr 16 arkusz mapy 1 i nr 419 arkusz 
mapy 3 obręb Januszkowice na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zdjęcie 2. Lokalizacja tablicy informacyjnej na dz. nr 16

Uwaga: znaczniki nie pokazują rzeczywistych rozmiarów tablic.
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