
UCHWAŁA NR XXXIX/227/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat i odstąpienie od 
obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 
z 2022r., poz. 559 z późn. zmianami1) )  oraz  art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zmianami2) ), i §2 uchwały Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi nr XIX/163/2005 z 30 marca 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami ze 
zmianami, Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiące część działek nr: 
1369/1 i 1369/3 obręb Ciężkowice i nr 394, 395/2 obręb Witosławice znajdujących się na terenie składowiska 
odpadów o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha, na cele związane z gospodarką odpadami na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata, oznaczonej kolorem żółtym na kopii mapy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości 
opisanej w §1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 

 

 
1)  Zmiana tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 559 
2)  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 815 
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Załącznik do Uchwały Nr  XXXIX/227/2022                        

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

Mapka 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D2BAF9A8-A09C-4D60-90A4-59CFA9188D45. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Firma REMONDIS Gliwice Sp.z o.o prowadzi na zamkniętym składowisku odpadów w Ciężkowicach 
punkt zbiórki i punkt przeładunkowy odpadów. W tym celu dzierżawi od Urzędu Gminy – Zakładu Usług 
Komunalnych w Polskiej Cerekwi na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2013 budynek socjalny oraz wiatę 
z placem manewrowym. Umowa ta była podpisana po podjęciu przez Radę Gminy w Polskiej Cerekwi 
Uchwały Nr XXI/121/2013 z dnia 26 marca 2013r., w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

W związku z tym, że obecna umowa kończy się 30 marca 2023r, a Firma REMONDIS chce kontynuować 
swoją działalność i wystąpić jeszcze w 2022r.o stosowne Decyzje do Starosty Powiatu Kędzierzyn - Koźle, 
zwróciła się więc pismem z dnia 5 grudnia 2022r. o akceptację. Zgodnie z opinią prawną podpisanie 
kolejnej umowy na okres 10 lat musi być poprzedzone nową Uchwałą Rady Gminy w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego. 

Dodatkowo należy poinformować, że dzierżawca na bieżąco uiszcza czynsz dzierżawny. 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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