
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/363/2022 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 czerwca 2022 r.  

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym  

 

 

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. 1)), art. 13 ust 1 oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. 

zm.2))  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala:  

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, umowy 

dzierżawy części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1396/18, obręb Białobrzegi, o pow. 

0,0020 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr RA2G/00018312/0 z przeznaczeniem na 

posadowienie wiaty śmietnikowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

    Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy  

 

   Marcin Osowski 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r.  poz. 1005 i 1079 
2)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi podejmowanie uchwał w 

sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym określanie 

zasad wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony.  

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 43 w Białobrzegach reprezentowana 

przez PIK Nieruchomości z siedziba w Radomiu zwróciła się o wydzierżawienie gruntu – 

części działki, tj. 20 mkw., oznaczonej nr 1296/18 położonej w Białobrzegach na okres 10 lat, 

z przeznaczeniem postawienia wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem 

Na podstawie w/w przepisów o samorządzie gminnym zachodzi konieczność 

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do zawarcia umowy dzierżawy części 

działki o numerze ewidencyjnym 1396/18 w Białobrzegach z przeznaczeniem pod wiatę 

śmietnikową. 

 


