
PROJEKT druk nr 146/20 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)  art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy Baborów kolejnych umów dzierżawy na czas 
nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Baborów wymienionymi w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia....................2020 r. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów, na które zawarte zostaną kolejne umowy 
dzierżawy: 

1) nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Moniuszki, oznaczona geodezyjnie jako cześć 
działki nr 1613/6 o powierzchni 3,6 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca  
grunt wykorzystywany pod garaż -  na czas nieoznaczony od 13 kwietnia 2020 r.  

2) nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Moniuszki, oznaczona geodezyjnie jako cześć 
działki nr 1613/6 o powierzchni 98 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca  
grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy - na czas nieoznaczony od 13 kwietnia 2020 r. 
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