
UCHWAŁA  Nr XXXIX/286/2022  

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

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) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Żelechowie uchwala, co następuje: 

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

bezprzetargowym na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 

1801 o powierzchni 0,1715 ha, położonej w Żelechowie, stanowiącej własność Gminy 

Żelechów, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW 62236. 

§ 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 

Nieruchomości gruntowa nr ewidencyjny 1801 o powierzchni 0,1715 ha, położona w 

Żelechowie przy ul. Kochanowskiego, stanowiąca własność Gminy Żelechów, dla której 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW 62236, została wydzierżawiona na podstawie umowy 

dzierżawy nr WP.GG.6845.9.2017 z dnia 30.05.2017 r. na okres od 30.05.2017 r. do 

29.05.2022 r. 

Dzierżawca – Pan Krzysztof Mika złożył wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy 

na okres 5 lat.  

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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