
 
UCHWAŁA NR XXX/262/2017 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 29 czerwca 2017 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, 
stanowiących mienie gminne na okres powyżej 3 lat. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm. 1)) i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. 2))  Rada 
Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala:  

 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
Szczyty, gm. Białobrzegi, oznaczonych jako działki: 
- nr ewid. 363 o powierzchni 0,6300 ha, 
- nr ewid. 436 o powierzchni 0,4600 ha, 
z przeznaczeniem do użytku rolniczego na czas do 5 lat. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
           Przewodniczący  
       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
          Marcin Osowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1579 i 1948, Dz. U z 2017r., poz. 
730 i 935. 
2)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 2260, Dz. U z 2017r., poz. 820. 
 



 
Uzasadnienie 

 
Działki położone w obrębie Szczyty oznaczone nr ewid. 363 o powierzchni 0,6300 ha                    

i nr ewid. 436 o pow. 0,4600 ha stanowią własność Gminy Białobrzegi. Dzierżawa tych 
gruntów pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem, a jednocześnie 
poprawi atrakcyjność terenu. Ponadto daje możliwość zwiększenia dochodu gminy poprzez 
stały wpływ środków finansowych w postaci opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego. 

 Zgodni z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części gminy 
Białobrzegi zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/82/2004 z dnia 
02.03.2004 r. działka nr 436 znajduje się w strefie terenów łąkowo – leśnych, źródliskowych, 
lasów śródpolnych i zadrzewień, korytarzy i ciągów ekologicznych rzek i cieków, wód 
powierzchniowych itp. w terenach upraw polowych, ogrodniczych i sadowniczych,                        
w terenach zwartych kompleksów leśnych, oznaczonych symbolem mieszanym RZ-RP-RL  
na rysunku planu miejscowego, a działka nr 363 w terenach upraw polowych, ogrodniczych              
i sadowniczych, w terenach zwartych kompleksów leśnych w terenach łąkowo – leśnych, 
oznaczonych symbolem mieszanym RP-RL-RZ na rysunku planu miejscowego. 

W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości zasoby gminnego, zawarcie umowy                  
na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Gminy. 

 

 


