
 

UCHWAŁA  Nr XXII/98/20  

RADY  GMINY  OPORÓW 

z dnia 26 listopada  2020 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i 

przedłużenie okresu obowiązywania 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 

4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1990), Rada Gminy Oporów uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na: 

1) wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości 

Oporów, obręb geodezyjny Oporów, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów 

jako działka nr 87/1 o pow. 1,81 ha oraz działka nr 87/2 o pow. 2,70 ha, dla 

których Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW LD1K/00027543/5 na okres do 5 lat; 

2) odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na wydzierżawienie 

nieruchomości opisanej w pkt 1. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

      Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym do wyłącznej rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 

ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagalna również w 

przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

 Z kolei zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, 

zaś rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. 

 W orzecznictwie wskazuje się, że: 

 zgoda na odstępowanie od zasady prowadzenia przetargu przy zawieraniu 

umów dotyczących nieruchomości gminnych może być zarówno indywidualna, 

odnosić się do konkretnych przypadków, jak również generalna, dla wszystkich 

kategorii umów en bloc (wyrok WSA w Krakowie z 15 maja 2009 r., II SA/Kr 

442/09); 

 gmina ma prawo do zróżnicowanego gospodarowania mieniem i w związku z tym 

nie ma przeszkód, aby zgoda na wyłączenie trybu przetargowego została 

wyrażona w trakcie trwania aktualnej umowy dzierżawy (wyrok WSA w Gdańsku 

z 10 czerwca 2014 r., II SA/Gd 148/14). 

 

Celem możności wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem 

projektowanej uchwały na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, koniecznym 

jest jej podjęcie. 


