
UCHWALA NR 111117/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 grudnia 2014 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat 

Na podstaw ie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2014 f ., poz. 5 18 ze zm.) uchwala s i ę, co następuj e: 

§ \. Wyraża s i ę zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomośc i na okres 3 lat położonych 

w Makowie Mazowieckim z dotychczasowymi dzierżawcami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życ i e z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

----- Miejskiej 
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Zalącznik do Uchwaly Nr 111/17/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat 

Lp. Nr działki Powierzchnia 
działki w m2 

Położenie 

I. cz. 895 27,50 przy ul. Rynek 

2. cz. 96411 39,00 przy ul. I Maja 

3. cz. 78811 9 54,60 przy ul. Mickiewicza 

4. cz. 79112 22,00 przy ul. Mickiewicza 

5. cz. 847/ 1 20,00 przy ul. Bużnicznej 

6. cz. 363116 
cz. 363/17 

24,00 przy ul. Chabrowej 

7. cz. 64711 I 76,00 przy ul. Jaśminowej 

8. cz. 64711 I 268,00 przy ul. Jaśminowej 

9. cz. 64711 l 245,00 przy ul. Jaśminowej 

10. cz. 647/1 1 128,00 przy ul. Jaśminowej 

11. cZ.64711 l 371,00 przy ul. Jaśminowej 

12. cz. 64711 l 58,00 przy ul. Jaśminowej 

13. 54311 O 187,00 przy ul. Władysława Broniewskiego 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWAŁY NR 111/17/2014 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lał 

Wymienione w załączniku do uchwały działki są użytkowane przez 

dotychczasowych dzierżawców, a dalsze przedłużenie umów dzierżawy wymaga 

podjęcia stosownej uchwały . 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) gdy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość, organem właściwym do wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie gruntów jest Rada Miejska. 

...tIU Btrza 
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