
Projekt 
 
z dnia  8 października 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na wydzierżawienie, na okres 10 lat, 
nieruchomości gruntowej zabudowanej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa do dokonania czynności przekraczającej zakres 
zwykłego zarządu, polegającej na wydzierżawieniu, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej 
obejmującej część działki oznaczonej na arkuszu mapy 13 numerem 2255/2 o pow. 4,6876 ha, położonej 
w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Gródeckiej, będącej własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów, dla 
której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
Nr ZA1H/00048799/6 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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UZASADNIENIE 

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Gródeckiej, 
dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
Nr ZA1H/00048799/6, oznaczona na arkuszu mapy 13 numerem działki 2255/2 o powierzchni 4,7076 ha, 
wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości, którym stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 
gospodaruje burmistrz. 

W/w nieruchomość stanowi dotychczasowe miejskie składowisko odpadów. Obecnie część 
nieruchomości o powierzchni 4,6876 ha, obejmująca zrekultywowaną nieckę składowiskową wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budynków, budowli i urządzeń, jest przedmiotem dzierżawy przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie, na podstawie 
umowy zawartej na okres 5 lat, z mocą obowiązywania do dnia 23 października 2023 r. 

Pismem z dnia 6 października 2021 r. znak: L.Dz/PGKiM/1580/2021/10 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie wystąpiło do Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa z prośbą o przedłużenie (zawarcie) umowy dzierżawy na okres 10 lat.  
Wniosek Przedsiębiorstwa związany jest z prowadzoną na części nieruchomości działalnością w postaci 
Stacji przeładunku odpadów stałych i możliwością uzyskania, na okres do 10 lat, zezwolenia na zbieranie 
odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku posiadania w tym okresie prawa do 
dysponowania nieruchomością. 
Ponadto, okres dzierżawy na 10 lat, pozwoli Spółce na wykonywanie niezbędnych czynności 
i monitorowanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej. 

W myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372) burmistrz, gospodarując mieniem komunalnym i wykonując budżet, podejmuje 
czynności faktyczne i prawne w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki określonej w dziale II 
ustawy o gospodarce nieruchomościami a zarazem w sposób racjonalny z ekonomicznego punktu widzenia. 

W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym kolejne umowy dzierżawy można zawrzeć 
z dotychczasowymi dzierżawcami tylko za zgodą rady. Zgody rady, w myśl przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, wymaga również odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Hrubieszowie projektu uchwały jest 
uzasadnione. 

 
 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 

Sporządziła: MARTA SZOPA 
Naczelnik Wydziału 
Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 
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Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

nie dotyczy   

Zatwierdzono przez Burmistrza:    
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