
UCHWAŁA  Nr XXXIX/285/2022  

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony lokalu 

użytkowego oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1899 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą w trybie 

bezprzetargowym na czas nieokreślony, nieodpłatnie umowy użyczenia budynku świetlicy 

wiejskiej o powierzchni 122m2 położonej na działce ewidencyjnej nr 130 o powierzchni 

820 m2 położonej w Zakrzówku, stanowiącej własność Gminy Żelechów, dla której 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr SI1G 00040317/6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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UZASADNIENIE 

 

Dotychczasowy najemca – Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku złożyło podanie 

o nieodpłatne przedłużenie umowy użyczenia na czas nieokreślony budynku świetlicy 

wiejskiej o powierzchni 122 m2 położonej na działce ewidencyjnej 130 o powierzchni 820 m2 

położonej w Zakrzówku, stanowiącej własność Gminy Żelechów, dla której prowadzona jest 

Księga Wieczysta KW nr SI1G 00040317/6.  

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – „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”.  

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) wynajem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miejskiej w Żelechowie, wyrażonej 

w formie uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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