
UCHWAŁA NR i M  .716 
RADY GMINY V( BRUDZENIU DUŻYM 
z dnia 2016r.

W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z 
dotychczasowymi dzierżawcami.

Na podstawie art.18 ust.2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz §7 punkt 2 Uchwały Nr XXII/158/05 
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomości Gminy Brudzeń Duży, Rada Gminy w Brudzeniu Dużym, 
uchwala, co następuje:

§1.
Na wniosek dotychczasowych dzierżawców -  wyraża się zgodę w drodze 

bezprzetargowej na przedłużenie kolejnej umowy dzierżawy na okres dwóch lat, 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 325 o pow.0,08 ha., położona w obrębie 
geodezyjnym Siecień, działka nr 126 o pow.1,00 ha, położona w obrębie geodezyjnym 
Karwosieki Noskowice, i część działki nr 186/4 o pow.0,70 ha., położona w obrębie 
geodezyjnym Główina, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży z przeznaczeniem na cele 
rolne.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na gruni u pow. 0,08 ha, oznaczony w ewidencji jako działka nr 

325 położony w obrębie geodezyjnym Siecień z przeznaczeniem na cele rolne wystąpili: Pani Mieczysława 
Graczyńska, Pani Bożena Smardzewska, Pan Robert Kapuściński
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy: od 08.08.2006r. do 01.09.2008 r., od 01.09.2008r. do 17.10.2010 
r., od 05.11.2010 r. do 27.09.2012r.,od 27.09.2012r. do 31.08.2014r.,od 31.10.2014r. do 30.10.2016 r.

Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na grunt o pow. 1,00 ha, oznaczony w ewidencji jako działka nr 
126, położony w obrębie geodezyjnym Karwosieki Noskowice z przeznaczeniem na cele rolne wystąpił Pan Tomasz 
Gębart.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy: od 05.09.2006r. do 01.09.2008 r., od 17.10.2008r. do 01.09.2010 
r., od 05.11.2010 r. do 01.09.2012r.,od 03.09.2012r. do 31.08.2014r.,od 17.09.2014r. do 01.092016 r.

Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na grunt o pow. 0,70 ha, oznaczony w ewidencji jako część 
działki nr 186/4, położony w obrębie geodezyjnym Główina z przeznaczeniem na cele rolne wystąpił Pan Heronim 
Gerwatowski.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy: od 14.11.2013r. do 31.08.2015r.., od 01.09.2015 r. do 
15.11.2016r.


