
UCHWAŁA NR XIV/133/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt. 7a
w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).

§ 1. 

Rada Miejska wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat na cel: teren przylegający do posesji, nieruchomości wchodzącej w skład gminnego 
zasobu nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Swarzędz, 
działka numer 1342 o pow. 0,0117ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00067028/0.

§ 2. 

Szczegółowe oznaczenie gruntu, o którym mowa w § 1 zawiera mapa stanowiąca załącznik 
do uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: BFA21339-8EDD-4365-BAED-C2DF22693875. Podpisany Strona 1



20.11.2014 - 31.12.2015 GOŁEMBOWSCY  ANNA I WITOLD

302116_4.0001.2163/6

302116_4.0001.1338

302116_4.0001.1337

302116_4.0001.1336

302116_4.0001.3272

302116_4.0001.3273

302116_4.0001.1343

302116_4.0001.1340

302116_4.0001.1292

302116_4.0001.1344/1

302116_4.0001.2164/27

302116_4.0001.1280

302116_4.0001.1334

302116_4.0001.2164/23

302116_4.0001.1344/2

302116_4.0001.2607

302116_4.0001.1287

302116_4.0001.3271

302116_4.0001.1288 302116_4.0001.1339

302116_4.0001.1335

302116_4.0001.1286

302116_4.0001.1345

302116_4.0001.2164/8

302116_4.0001.1342

302116_4.0001.1333

302116_4.0001.1341

302116_4.0001.2164/28

302116_4.0001.1285

302116_4.0001.2163/1

302116_4.0001.2164/38

302116_4.0001.2164/18

302116_4.0001.1293/1

302116_4.0001.3223

1:500

Swarzędz
dz. 1342

LEGENDA

teren o bjęty uchw ałą
granice działek

Sp o rządził: Jakub Ko rzenio w ski

1:500
Załącznik do Uchwały Nr XIV/133/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 września 2015 r.

Id: BFA21339-8EDD-4365-BAED-C2DF22693875. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) gminnym zasobem nieruchomości

gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Ustawodawca zobowiązał gospodarującego gminnym zasobem nieruchomości do

uzyskania zgody rady gminy na wydzierżawienie terenu w przypadku, gdy po umowie

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których

przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Swarzędz, dla której Sąd

Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą

nr PO2P/00067028/0, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Swarzędz,

ark. 12, działka nr 1342 o pow. 0,0117ha zagospodarowana została przez wieloletniego

Dzierżawcę jako teren przylegający do posesji.

Właściciel nakładów znajdujących się na przedmiotowej działce wystąpił do

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

na omawiany teren, na okres 3 lat.

Dotychczasowa umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.
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