
UCHW ALA Nr 0053/2015 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 28 wrzesnia 2015 roku 

w sprawie wyraienia zgody na wydzieriawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu 
dzialek oznaczonych w ewidencji nr 56 i 66 poloionych w miejscowosci Sokolniki Stare 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym 
(tekstjedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z pOin. zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 
r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekstjedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z poin. zm.) 

RADA GMINY BABOSZEWO 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. Wyra.za si~ zgod~ na wydzierzawienie w drodze bezprzetargowej, na okres trwania 
kadencji Soltysa, nieruchomosci - dzialki OZll. ewid. nr 56 0 powierzchni 0,51 ha i 
dzialki ozn. ewid. nr 660 powierzchni 1,04 ha polozonych w miejscowosci Sokolniki 
Stare. 

2. Dzierzawc'l. b~dzie osoba pe1ni'l.ca funkcj~ soltysa Solectwa Sokolniki Stare. 

3. Wysokosc czynszu dzierzawnego b~d'l. stano wily daniny publiczno prawne m.m. 
podatek ro1ny. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W ojtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami 
dopuszcza odst<uJienie od przetargu dotycz~cego zawarcia mi~dzy innymi um6w dzierzawy 
na czas oznaczony dluZszy niz trzy lata 1ub na czas nieoznaczony w przypadku, kiedy na 
odst<uJienie od obowi~kowego trybu przetargowego wyrazi zgod~ w odniesieniu do 
nieruchomosci jednostek samorz~du terytorialnego odpowiednia rada. Przepis nie precyzuje 
zadnych przeslanek, jakie musz~ zaistnie6 w przypadku odst<uJienia od trybu przetargowego 
okreslonego w zdaniu 1 art. 37 ust. 4 cytowanej ustawy. 
Dzialli 0 numerach ewidencyjnych 56 i 66 polozone we wsi Sokolniki Stare do polowy roku 
2015 byly mieniem Skarbu panstwa. Od zawsze byIy uZytkowane przez osoby pelni~ce 
funkcj~ soltysa w Solectwie Sokolniki Stare. Dla uregulowania stanu prawnego powyzszej 
sytuacji W6jt Gminy Baboszewo zlo:z:yl w dniu 91utego 2015 r. do Starostwa Powiatowego w 
Plonsku wniosek 0 potwierdzenie, ze ww. dzialki stanowill mienie gminne. Decyzj~ Starosty 
Plonski ego nr GG.6810.3.2.2015 z dnia 09.04.2015r. Starosta Plonski ustalil, iZ 
przedmiotowe dzialli stanowi~ mienie gromadzkie. Decyzj~ nr SPN.C-7532.9.1.2015 z dnia 
07.07.2015r. Wojewoda Mazowiecki stwierdzil nabycie prawa wlasnosci ww. nieruchomosci 
przez Gmin~ Baboszewo. 
Majllc na uwadze powyzsze proponuje si~ przyj~cie przedmiotowej uchwaly. 

PRZEWO{jf\ I RADY 


