UCHWAŁA NR XI/57/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy
tej samej części nieruchomości gruntowej, położonej w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, po umowie dzierżawy zawartej na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości gruntowej
o powierzchni 0,0200 ha, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., oznaczonej jako działka nr 1/1,
ark. mapy 1, położonej w Książu Wlkp. przy ul. Zakrzewskiej, zapisanej w księdze wieczystej
nr PO1M/00017153/0 Sądu Rejonowego w Śremie, wykorzystywanej jako teren z przeznaczeniem na
plac manewrowy do nauki jazdy, na czas oznaczony do 3 lat.
§ 2. Położenie oraz powierzchnię nieruchomości i jej części, o których mowa w § 1 określa załącznik
graficzny do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik graficzny
do Uchwały nr XI/57/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.

ul. Zakrzewska

granice terenu przeznaczonego na plac manewrowy
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 r.
Umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni
0,0200 ha, stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 1/1 ark. mapy 1, położonej przy ul. Zakrzewskiej w Książu Wlkp. dla której Sąd Rejonowy
w Śremie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00017153/0, zawarta
została z dzierżawcą jako teren z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.
Po upływie oznaczonego do trzech lat terminu na który powyższa umowa została zawarta
i w związku z tym wygaśnięciem umowy, dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Burmistrza
Książa Wlkp. z wnioskiem z dnia 17 lipca o 2015 r. o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, tej
samej części nieruchomości, z przeznaczeniem terenu na plac manewrowy do nauki jazdy, na czas
oznaczony od 1września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. z 2015 r., poz. 782
ze zm.) w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, wymaga zgody Rady.
W myśl art. 37 ust.4 w.w. ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy zawieraniu umów
dzierżawy nieruchomości gminnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata wymagany jest co do
zasady przetarg na dzierżawę. Z powyższej regulacji wynika, że w przypadku, gdy dzierżawa ma
nastąpić na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, nie obowiązuje przetargowy tryb zawierania
umowy dzierżawy. Jeżeli jest to jednak- jak wyżej wskazano- kolejna umowa dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość zawierana z dotychczasowym dzierżawcą po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, to wymagana jest zgoda Rady.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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