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Radv Mieiskiei rv Jedrzeiowie
z inia " li wrucq l0ll rolat,

w sprawie wyra2enia zgody na wynaj em czgSci gruntu komunalnego na okres
trzechlat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz1dzie gminnym IDz. IJ. z 2001 roku Nr 142 poz. l59l z p6in. zm.l,
w zwiqzku z ari. 13 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoSciani /Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z p6Ln. zm.l
Rada Miejska w Jgdrzejowie

uchwala:

$ 1. Wyrazi| zgodg na zawarcie z dotychczasowym najemcq panem
Zbigniewem Chowaricem prowadzqcym dzialalnodi handlowq pod nazwE
P.H.U. ,,ZBYTEX", kolejnej umowy najmu czgsci gruntu komunalnego
oznaczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 03 miasta Jgdrzejowa jako
dzialka Nr 95 o powierzchni w tej czglci20 m2, na okres trzechlat.

$ 2. Wyrazi6 zgodg na odst4pienie od trybu przetaf,gowego zawarciaumowy
dzier2awy gruntu opisanego w $ I niniejszej uchwaty.

$ 3. Wykonanie uchwaly, w tym okre6lenie szczeg6lowych warunk6w
umowy najmu powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 4. Uchwala wchodzi w irycie z dniem powzigcia.

Przewodniczqcy Miejskiej

mgr Pawel



UZASADNIENIE

Pan Zbigniew Chowaniec jest najemcq czgsci gruntu komunalnego
oznaczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 03 miasta Jgdrzejowa jako
dzialka Nr 95 o powierzchni w tej czgSci 20 m2, od dnia 01.09.2006 roku.
Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest pawilon handlowy, bgd4cy
wlasnoSciq najemcy. Obecna umowa najmu wygasa dnia 31.08.2012 roku.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 liI. ,d' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym ,,uchwala rady gminy jest wymagana (...)
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierajq kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoS6,,.

Majqc na wzglgdzie powylsze okoliczno5ci, podjgcie uchwaly jest
zasadne.
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