
UCHWALA NR XXIl135/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 lipca 2012 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 65 1 z późn o zm.) Rada Miej ska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuj e: 

§ l. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomośc i położonych w Makowie 
Mazowieckim na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami . Wykaz przedmiotowych niemchomośc i stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki . 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miej skiej 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV135/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 lipca 2012 r. 

Lp. Nr działki Powierzchnia 
działki w m2 

Położeni e 

l. cz. 847/1 20,00 przy ul. Buźni cznej 

2. cz.363/17 24,00 przy ul. Chabrowej 
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Uzasadnienie 

Wymienione w załączniku do uchwały działki są użytkowane przez dotychczasowych dzierżawców, a dalsze 
przedłużenie umów dz ierżawy 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późno 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 wydzierżaw ienie gruntów 
jest Rada Miejska. 

I3URM .TRZ MIASTA 
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