
UCHWAŁA Nr XXXIV/190/2014 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 31 marzec 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Złota na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity — Dz. U. z roku 2013, poz. 594, z póżniejszymi zmianami) i art. 
13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity — 
Dz. U. z2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) 
RADA GMINY ZŁOTA uchwała co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą Sławomirem Firka na grunt o 
pow. 4,40 ha, położony w Złotej obejmujący działkę gruntu nr 363/13 o pow. 3,61 ha i część 
działki gruntu nr 363/6 o pow. 0,79 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtawi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Wiceprze nicz cy Rady Gminy 

Cezary Brudz 



Uzasadnienie 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z panem Sławomirem Firką na grunt o pow. 4,40 ha, 
położony w Złotej, wynika z przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a. ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. — Dz. U. z roku 2013, poz. 
594, z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że wymagana jest uchwała rady 
gminy również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Podjęta uchwała dotyczy takiej sytuacji bowiem z wymienioną 
osobą 	była już zawarta umowa dzierżawy na okres 3 lat i z panem 
Sławomirem Firka zawarta zostanie kolejna umowy dzierżawy na okres 
następnych 3 lat, na tę samą nieruchomość. 

T, 
Sutek 
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