
UCHWAŁA NR XX/217/2020 
RADY GMINY SZTUTOWO 

z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat  nieruchomości  gruntowej części działki 
nr 491  położonej w Kątach Rybackich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 
2020r., poz.  713 ze zmianami) w związku z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 65 ze zmianami)oraz § 3 Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Gminy 
Sztutowo z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas 
nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dziennik 
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 2178)  Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:
   

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części  działki Nr 491 o pow. 
0,0468 ha położonej w Kątach Rybackich na okres 3 lat, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 
Szczegółowy zakres przedmiotu dzierżawy zawiera szkic sytuacyjny działki stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Marcin Owsiński 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwała rady

jest wymagana w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną

umowę , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Poprzednia umowa z tym samym podmiotem

zawarta jest na czas określony do dnia 25.10.2020 r.

Id: ADF91E28-C487-4755-9D73-3B742FA98084. Podpisany Strona 1




