
                                    
Uchwała Nr LV/375/13

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 12 grudnia 2013r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 
przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
          

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia   8  marca  1999  roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 
102, poz. 651 ze zm.), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu 
zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości  oznaczonej   numerem  ewidencyjnym 
254,  o   powierzchni  0,5200  ha,  oznaczonej  jako  Ws  (grunty  pod  wodami 
powierzchniowymi  stojącymi),  zapisanej  w księdze  wieczystej  PO1T/00009850/3, 
ze  Stowarzyszeniem  Ekologicznym  Przyjaciół  Ziemi  Nadnoteckiej  z  siedzibą 
w Śmiłowie.

     §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§3. Uchwała obowiązuje od  dnia podjęcia.



Uzasadnienie

do projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

W myśl art. 37 ust. 4 u.g.n zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na 
czas  oznaczony  dłuższy niż  3 lata  lub na  czas  nieoznaczony  następuje  w drodze 
przetargu.  Wojewoda  albo  odpowiednia  rada  lub  sejmik  mogą  wyrazić  zgodę  na 
odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  tych  umów.  Generalną 
zasadą  wynikającą  z  pierwszej  części  zapisu  art.  37  ust.  4  ustawy  o  gospodarce 
nieruchomościami  jest  zastosowanie  przez  właściwy  organ  wskazanego  trybu 
postępowania, w tym przede wszystkim przeprowadzenia przetargu, poprzedzającego 
zawarcie umowy. Odstępstwem od tej zasady jest regulacja zawarta w zdaniu drugim. 
Unormowanie to upoważnia radę gminy do wyrażenia zgody w drodze uchwały na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego przy zawarciu  umowy.

Należy jednak podkreślić, że wskazana regulacja art. 37 ust. 4 zdanie 2 ustawy 
nie daje podstaw do działania rady w tym zakresie w sposób generalny. Odstąpienie 
od  zasady  przetargowego  zawierania  umów  musi  być  zawsze  traktowane  jako 
wyjątek i nie może być nazwany "zasadą". 

W  mojej  ocenie  wyjątkiem  może  być  dzierżawa  przez  Stowarzyszenie 
Ekologiczne  Przyjaciół  Ziemi  Nadnoteckiej  z  siedzibą  w  Śmiłowie  działki 
oznaczonej numerem 254 obręb Siedlisko. Jednym z celów działania Stowarzyszenia 
jest dążenie do utrzymania czystości naturalnych zbiorników wodnych, rzek i cieków, 
a  w  szczególności  dbałość  o  zachowanie  wyjątkowych  walorów  rzeki  Noteci 
i Pradoliny Noteci. Działka ta oznaczona jest w ewidencji gruntów jako Ws i stanowi 
zbiornik  wodny  wody  stojącej.  Członkowie  Koła  Terenowego  Stowarzyszenia 
Ekologicznego  Przyjaciół  Ziemi  Nadnoteckiej  w  Siedlisku,  zobowiązali  się  do 
zagospodarowania  zbiornika  i  utrzymywania  porządku  wokół  niego  oraz 
udostępnienia terenu wszystkim mieszkańcom Siedliska.  

W  związku  z  powyższym,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  bezprzetargowego 
zawarcia umowy dzierżawy, uważam za zasadne.


