UCHWAŁA NR XXIV/164/2017
RADY GMINY OBROWO
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 523, obręb Osiek n/Wisłą z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 446, 1579) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016r.
poz. 2147, 2260) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Obrowo, oznaczonej jako działka nr. geod. 523 położonej w Osieku n/Wisłą w gminie Obrowo
o powierzchni 12,71 ha (jezioro).
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której
mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty.
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UZASADNIENIE
Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Obrowo. Zgodnie z art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana
również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Natomiast stosownie do regulacji zawartej w art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)
zawarcie umów m.in. dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w
drodze przetargu. Jednakże rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tych umów.
Na działce nr 523 o pow. 12,71ha położonej w Osieku n/Wisłą, gm. Obrowo znajduje się jezioro. O jego
wydzierżawienie zwróciło się Stowarzyszenie Wędkarskie Osiek z siedzibą w Osieku n/Wisłą, którego
celem jest m.in. propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej, kształtowanie i dbałość o środowisko
naturalne, pozyskiwanie i użytkowanie nowych terenów wędkarskich, współpraca z właściwymi
instytucjami w ochronie wód i zwalczaniu kłusownictwa, rozwijanie zainteresowań środowiskiem
naturalnym i sportem wędkarskim wśród młodzieży. Stowarzyszenie wskazało m.in. iż na ww. terenie
pragnie propagować etykę wędkarską oraz rozwijać zainteresowania związane ze środowiskiem naturalnym
i sportem wędkarskim wśród młodzieży poprzez organizowanie zawodów wędkarskich. Stowarzyszenie
podniosło także, iż w pierwszej kolejności akwen wodny powinien być zagospodarowany na rzecz
społeczności lokalnej, gdyż ona najlepiej będzie wiedziała jak jezioro zagospodarować. Z kolei większość
członków Stowarzyszenia to mieszkańcy Osieka n/Wisłą i pobliskich miejscowosci.
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