
ucHwALA Nr XV ll / 164 I lZ
/ /

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia t9 rrtor ca 2 012 roktr

w sprawie wyrahenia zgody na wynajem czgsci gruntu komunalnego na czas
nieokreSlony.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt.9lit.,,a" ustawy zdnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym lDz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. l59I z poin. zm.l
oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoSciami lDz. U. z 2010 roku Nr I02 poz. 651 z p61n. zm.l
Rada Miejska w Jgdrzejowie

uchwala:

$ 1. Wyrazi| zgodg na wynajem na czas nieokreSlony czgsci gruntu
komunalnego oznaczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 04 miasta
Jgdrzejowa jako dziaka Nr 16019 o powierzchni w tej czgsci 18 m2,
na rzecz doty chczasowego naj emcy, Pana Przemysl awa Dzi6ba.

$ 2. Wyrazif zgodg na odst4pienie od trybu przetargowego zawarcia umowy
najmu gruntu opisanego w $ 1 niniejszej uchwaly.

$ 3. Wykonanie uchwaly, w tym okreSlenie szczeg6lowych warunk6w
umowy najmu powierua sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 4. Uchwata wchodziw irycie z dniem powzigcia.

Przewod niczqcy Rady Miej skiej
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UZASADNIENIE

Pan Przemyslaw Dzi6b jest najemc4 czgsci gruntu komunalnego
oTf,raczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 04 miasta Jgdrzejowa jako
dziaka Nr 16019 o powierzchni w tej czgsci 18 m2 od dnia 01.04.2009 roku.
Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest gara? samochodowy. Obecna
umowa najmu wygasa dnia 3I.03.2012 roku. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pl<t.9
lit. ,d'ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie gminnym ,,uchwala rady
gminy jest wymagana (...) w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawieraj4 kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest
ta sama nieruchomo56".

Maj4c na wzglgdzie powy2sze okolicznoSci, podjgcie uchwaly jest
zasadne.
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