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w sprawie v,ryrahenia zgody nawydzierzawienie czgSci gruntu komunalnego
na czas nieokreSlony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lLI. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym lDz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. l59l z poin. zm.l
oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo6ciami lDz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z p62n. zm.l
Rada Miejska w Jgdrzejowie

uchwala:

$ 1. Wyrazic zgodg na wydzierhawienie na czas nieokreSlony czEici gruntu
komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 05 miasta
Jgdrzejowa jako dzialkaNr 32513 o powierzchni w tej czgSci 0.0338 ha, na rzecz
doty chc zas owe go dzier Zaw cy, P ana B o guslawa Mal icki e go.

$ 2. Wyrazic zgodE na odst4pienie od trybu przetargowego zawarcia umowy
dzier?av,ry gruntu opisanego w $ 1 niniejszej uchwaly.

$ 3. Wykonanie uchwaly, w tym okreSlenie szczegolowych warunk6w
umowy dzierhav,ry powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 4. Uchwala wchodzi w irycie z dniem powzigcia.

Przewodnicz4c y Miejskiej
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UZASADNIENIE

Pan Boguslaw Malicki jest dzierhawcq czgsci gruntu komunalnego
oznaczonego \\r reiestrach ewidencji grunt6w obrgbu 05 miasta Jgdrzejowa jako
dzialka Nr il5 I o powierzchni w tej czgsci 0.0338 ha od dnia 1 1.01.1999 roku.
Obecna umowa dzierhawy wygasla dnia 30.09.201I roku. Zgodnie z arI. 18 ust.
2 pkt. 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
,,uchwala rady gminy jest wymagana (...) w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaazony do 3lat strony zawieraj1 kolejne umowy, ktorych
przedmiotem jest ta sama nieruchomo66".

Maj4c na wzglgdzie pov,ry2sze okolicznoSci, podjgcie uchwaly jest
zasadne.


