
UCHWAŁA NR 226/XXVIII/2021 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Małkinia Górna, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym oraz na przedłużenie 

trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Małkinia Górna na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na 
okres 10 lat części nieruchomości - części działki oznaczonej ewid. nr 712 położonej w miejscowości Zawisty 
Podleśne o powierzchni 5 214 m2. 

§ 2. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Małkinia Górna na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na 
okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem - części działki oznaczonej ewid. nr 1078 położonej 
w miejscowości Rostki Wielkie o powierzchni 3 223 m2. 

§ 3. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Małkinia Górna na przedłużenie trwającej umowy dzierżawy części 
nieruchomości - części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 712 położonej w miejscowości Zawisty Podleśne 
o powierzchni 5 000 m2 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w drodze bezprzetargowej, na okres 6 lat. 

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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