
Uchwala NR XXXIX/234/14 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 29 kwietnia 2014 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Kowiesy z dotychczasowym dzierżawcą 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) w 
związku z § 8 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Kowiesy stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 
czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku Nr 229 poz. 2072) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres kolejnych trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą, 
który miał zawartą umowę do lat trzech, umowy dzierżawy nieruchomości opisanej poniżej. 
2. Przedmiotem dzierżawy jest działka o numerze ewidencyjnym 228 o pow. 1,13 ha położona w 
obrębie Jeruzal, stanowiąca własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 
SP.VII.7723/R/885/2005/EP z dnia 14 marca 2006 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr :XXXIX/234/14 

Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 29 kwietnia 2014 roku 

Umowa dzierżawy na nieruchomość położoną w Jeruzalu, oznaczonąjako działka nr 228 o 
pow. 1,13 ha zawarta na okres 3 lat wygasa z dniem 1 czerwca 2014 roku. Stroną umowy jest Pan 
Marek Antos, który wnioskuje o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) na zawarcie kolejnej umowy na okres do lat trzech z 
dotychczasowym dzierżawcą wymagana jest zgoda Rady Gminy. 
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