
 
 
 

UCHWAŁA NR XXI/158/2012 
Rady  Gminy Pakosław  
z dnia 28 września 2012 r. 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat,   
                  których przedmiotem są te same nieruchomości  
 
 
 
Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala, 
co następuje: 
 
§ 1.1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Pakosław na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z   
          dotychczasowymi dzierżawcami, na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same   
           nieruchomości. 
       2. Zgoda Rady Gminy, o której mowa w ust. 1 dotyczy następujących gruntów: 
           1) działki położone w obrębie Góreczki Wielki: 
               nr 38, nr 44/2, nr 221/1, nr 221/3, nr 221/4, nr 221/5 nr 221/6,  nr 221/7,  nr 221/8,     
               nr 221/9, nr 221/10, nr 221/11, nr 221/12, nr 221/13, nr 221/14, nr 221/15, nr    
               221/16, nr 221/17, nr 221/18, nr 221/20, nr 221/21, nr 221/22, nr 221/23, nr   
               221/24, nr 221/25, nr 226, nr 225/1, nr 225/3, nr 228/1, nr 228/2, nr 228/3, nr 228/4,   
               nr 231/1, nr 231/2, nr 231/3, nr 231/4, nr 231/5, nr 237/1, nr 237/2, 
          2) działki położone w obrębie Chojno: 
               nr 438, nr 673, 
          3) działki położone w obrębie Ostrobudki: 
               nr 158, 
          4) działki położone w obrębie Sowy: 
               nr 222/2, nr 260/7, nr 263/2, 
          5)  działki położone w obrębie Sworowo: 
               nr 109, nr 314/1, nr 314/2, 526/2, 
          6) działki położone w obrębie Zaorle: 
              nr 137/5, nr 137/7, nr 138/5, nr 270, nr 350, 
          7) działki położone w obrębie Pakosław:  
               nr 329, nr 438, nr 439,nr 440/1, nr 415, nr 415/1, nr 415/2, nr 415/3, nr 609/4, 
          8) działki położone w obrębie Golejewko: 
               część działek nr 35/3, 35/5, 36/4 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 
 

 
do  uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

gruntowych na okres 3 lat. 

 
Na podjęcie uchwały pozwala art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zgodnie z którym 

Wójt może za zgodą Rady Gminy wydzierżawić nieruchomość na czas dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony. Zgoda Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie na 

czas oznaczony 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 

Wyszczególnione w projekcie uchwały grunty z przeznaczeniem na wydzierżawienie  nie są 

czasowo potrzebne na inne cele, więc racjonalne jest ich dalsze wydzierżawianie. 

Położenie i przeznaczenie tych gruntów oraz wywiązywanie się dotychczasowych 

dzierżawców z zawartych umów uzasadnia oddanie w dzierżawę na dalszy okres tym samym 

dzierżawcom. 


