
UCHWAŁA NR XXIII/116/2020 
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

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 z późn. zm.1)) w związku z 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 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla 
nieruchomości o pow. 0,0065 ha, położonej przy ul. Cisowej, stanowiącej część działki nr 241/9, obręb VI, dla 
której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00006787/0. 

§ 2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w § 1 do dnia 31 grudnia 
2024 roku. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/110/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej przy ul. Cisowej.   

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 

i poz.1815) 
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Uzasadnienie

W dniu 28 stycznia 2020 Rada Miasta Golubia-Dobrzynia Uchwałą Nr XXII/110/2020 podjęła uchwałę
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
położonej przy ul.Cisowej, dla części działki o nr geodezyjnym 241/9 o pow. 13m2. Jednakże w dniu
05.02.2020 r. wpłynęło pismo od wnioskodawców o zwiększenie powierzchni dzierżawy z 13 m2 na 65 m2,
gdyż w poprzednim wniosku omyłkowo podano mniejszą powierzchnię.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały ma na celu jedynie dokonanie korekty
wnioskowanej powierzchni.

Wniosek został omówiony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 11 lutego 2020, gdzie otrzymał
pozytywną opinię.
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