
UCHWAŁA NR LII.416.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Kowala 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 poz. 40 t.j) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej 
w obrębie Kosów Większy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1080/15, 1080/84, 1080/88 o pow. 
łącznej 10,5331 ha, stanowiącej własność Gminy Kowala dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW RA1R/00114236/9 zgodnie  z załącznikiem graficznym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr LII.416.2023

Rady Gminy Kowala

z dnia 27 stycznia 2023 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
wymagana jest zgoda Rady Gminy w formie uchwały. 

Nieruchomość, o której mowa w §1 uchwały jest dzierżawiona przez osobę fizyczną. Umowa dzierżawy 
wygasa z dniem 06.03.2023 r. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres 3 lat. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest przez dzierżawcę na cele rolnicze. 

Z uwagi na pozytywny wpływ użytkowania przedmiotowej nieruchomości przez dzierżawcę na okoliczne 
tereny przeznaczone na  działki budowlane sprzedawane przez Gminę Kowala w  ramach przetargów wyraża 
się zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy. 

Mając na uwadze powyższe, pojęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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