
         
UCHWAŁA NR XL/290/22 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 
z dnia 22 września 2022r. 

 
 
 
       W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat. 
 
              Na podstawie art.18 ust.2 punkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r. poz.559 ze zm. ), oraz § 7 punkt 2 Uchwały Nr 
XXII/158/05 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Brudzeń Duży,  
 
Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:  
                                            
                                                 § 1. 
1.Wyraża zgodę na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat –  część działki nr 94/2 o pow. 0,0030 ha, położonej w obrębie 0021 Murzynowo.  
2. Wyraża zgodę na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy na okres  
do 3 lat –  działek nr 112 i 173 o łącznej powierzchni 1,70 ha, położonych w obrębie 0037  
Turza Mała.  
3. Wyraża zgodę na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy na okres  
do 3 lat –  działki nr 22/1 o pow. 1,14 ha, położonej w obrębie 0028 Rochny Podlasie.  

1.  
 
                                                 § 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                                                 § 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Uzasadnienie: 
     Z wnioskiem z dnia 09.08.2022r. o przedłużenie umowy dzierżawy na grunt o pow. 0,0030 ha, oznaczony w 
ewidencji jako część działki nr 94/2, położonej w obrębie 0021Murzynowo z przeznaczeniem na cele gospodarcze 
wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich Murzynowo.( Umowa dzierżawy obejmowała okresy do trzech lat od 
03.12.2019r. do 30.11.2022r.).  
      Z wnioskiem z dnia 28.07.2022r. o przedłużenie umowy dzierżawy na grunt o pow. 1,70 ha, oznaczony w 
ewidencji jako działki nr 112,173, położone w obrębie 0037 Turza Mała z przeznaczeniem na cele rolne wystąpiła 
Pani Sylwia Kołowrocka ( Umowa dzierżawy obejmowała okresy do trzech lat od 03.11.2016 r. do 30.11.2022r. ). 
      Z wnioskiem z dnia 29.07.2022r. o przedłużenie umowy dzierżawy na grunt o pow. 1,14 ha, oznaczony w 
ewidencji jako działka nr 22/1, położona w obrębie 0028 Rochny Podlasie z przeznaczeniem na cele rolne wystąpiła 
Pani Karolina Gołębiewska( Umowa dzierżawy obejmowała okresy do trzech lat od 06.10.2016 r. do 01.09.2022r. ). 
 


