
UCHWAI-A Nr XII/100/11

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia 27 pafidziernika 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na sprzeda2 nieruchornoSci komunalnei

w drodze bezprzetar gowej .

Na podstawie art. I 8 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca i 990 roku o samorz4dzie

gminnyn r  lDz .  l l . z200 l  rokuNr  142  poz .  159 l  zpo2n .zm. l ,wzw iqzkuza f i . . 37  us t .3
ustan'y z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami lDz. IJ.22010 roku
Nr 102 poz. 651 z po2n. zm.l

Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co nastppuje:

$ 1. Wyrazic zgodp na sprzedaL w drodze bezprzetargowej na rzecz przedsigbiorstwa

Wielobranzowego ,,MAR-TOM" sp. z o. o. z siedzib4 w JEdrzejowie nieruchor-loSci

kotrunalne.i o l4cznej powierzchni 1.5431 ha oznaczonej w rejestrach ewidencji grultciw

trbrqbr-r I  I  miasta Jgdrzejowa jako dziatki Nr Nr 5816,5913,6015,6115,6413,14916 i l50lg.

$ 2. wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

!i 3. LJchwata wchodzi w Zycie z dniem powzigcia.

Przewodni czay $ady Miej s kiej

,,' ,/f
mgr PaWel,$aszkiewicz' l



UZASADNIENIE

Gn-rina Jgdrze.;ow jest wlaScicielem nieruchomoSci o lqcznej powierzchni 1.5431 ha

oznaczonej w re.iestrach ewidencji grunt6w obrgbu 11 miasta Jgdrzejowa jako dzialki

Nr  Nr  5816.  5913.  6015,  6115,  6413.  14916 i  15019.

Przedsigbiorstwo Wielobran2owe ,,MAR-TOM" sp. z o. o., kt6re jest dzier2awc4 w/w

nieruchomoSci na podstawie umowy dzier2awy Nr 10/2010 z dma 29 stycznia 2010 roku,

zwr6cilo sig z wnioskiem o sprzedaznieruchomoSci, zabudowanych na podstawie pozwolenia

na br"rdowg, uzasadniajqc to tym, 2e sp6lka przygotowuje sig do zmiany siedziby oraz do

prowadzenia dalszych inwestycji na terenie Gminy Jgdrzej6w. Uzyskanie prawa wlasno$ci

nieruchomoSci, na kt6rej jest usytuowany zaklad produkcyjny umo2liwi ubieganie sig

cr dotacje unijne oraz jest warunkiem udzielenia przez bank kredytu niezbgdnego do

sfi nansowania kolej nej inwestycj i.

Maj4c nawzglgdzie powyZsze okolicznosci, podjgcie uchwaly jest zasadne.
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