
UCHWAŁA Nr  XXV/191/2016 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 23 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skoroszyce. 

 

    Na podstawie  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.        

z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) Rada Gminy Skoroszyce  uchwala, co następuje: 

§ 1 

  

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres 

10 lat, nieruchomości gruntowej  o pow. 2,0000 ha,  stanowiącej część działki nr 645/13  o pow.6,5300 ha, 

obręb geodezyjny Chróścina, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie w Wydziale V Ksiąg Wieczystych 

prowadzi się  KW OP1N/00058990/1, w której jako właściciel figuruje Gmina Skoroszyce.  

 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Nieruchomość nr 645/13 o pow. 6,53 ha stanowi własność Gminy. W świetle obowiązujących przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości 

mogą być przedmiotem obrotu. Szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem najmu lub dzierżawy. 

Stosownie do brzmienia art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

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 okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie 

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

nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady 

gminy. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż zbywanie, 

nabywanie i obciążanie nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub 

wynajmowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje według zasad 

określonych przez rade gminy. Uchwałą nr XVIII/89/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008r. ze 

zmianami ; Nr XIX/93/08 z dnia 26 czerwca 2008r. i nr XXVIII/132/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce oraz ustalenia stawek 

procentowych opłaty adiacenckiej ( Dz. Urz. Woj. Op .z 2008 r.  Nr 1674 i 1675 , z 2009 r. Nr 32, poz. 578) 

Rada Gminy Skoroszyce zrealizowała powyższe upoważnienie i przyjęła zasady nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż na 3 lata z tym ,że 

powyższą uchwałą Rada Gminy ustanowiła generalną zasadę dotyczącą wydzierżawiania i najmu 

nieruchomości i lokali, przekazując kompetencje w tym zakresie na Wójta. 

Ta regulacja nie oznacza, że Wójt ma pełną swobodę w gospodarowaniu nieruchomościami. W przypadku 

wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należy 

stosować przepis art. 37 ust.4 ustawy zgodnie , z którym zawarcie umów użytkowania, najmu lub 

dzierżawy może nastąpić, jeżeli rada gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązkowego 

przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu może 

dotyczyć jedynie konkretnych przypadków. 

Każdorazowe odstąpienie od przetargu wymaga zgody rady wyrażonej w uchwale, a przedmiotem tej zgody 

musi być zdefiniowana nieruchomość, której zgoda dotyczy, np. przez oznaczenie tej nieruchomości według 

ewidencji gruntów lub według księgi wieczystej bądź podanie jej powierzchni i położenia.  


