
Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a" ustawy z dnia g marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym /Dz. U. z 2001 rokl Nr 142 poz. 1591 z p6in. zm./,
w z-tviqzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo3ciami /Dz. tJ. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z p6in. zm.l
Rada Miejska w Jgdrzejowie

UCHWALA Nr XXX/283/13

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 3l stycznia 2013 roku

w sprawie wyra2enia zgody na wdzieraawienie gruntu komunalnego na
okres trzech lat.

uchwala:

$ l. Wyrazii zgodg na zawarcie z dotychczasowym dzieriawc4, panem
Januszem Grzelcem, kolejnej umowy dzier2awy gruntu komunalnego
oznaczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu tr 4czyn jako dzialki
Nr Nr 2212 i 23 I 6 o lqcznej powierzchni 0.9821 ha, na okres trzech lat.

$ 2. Wykonanie uchwaly, w tym okre6lenie szczeg6lowych warunk6w
umowy dzier2awy powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem powzigcia.

$ 4. Traci moc Uchwala Nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia2j srudnia 2072 rdru.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej

mgr Pawel



UZASADNIENIE

Pan Janusz Grzelec jest dzierZawc4 gruntu komunalnego oznaczonego
w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu N-qczynjako dzialki Nr Nr 22 i 2314
o lqcnej powierzchni 1.0939 ha od dnia 01.02.2010 roku. Na mocy decyzji
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nak BOll-3ks-772-
48-1627/12 dzialka Nr 22 zostala podzielona na dzialki Nr Nr 22ll
o powierzchni 0.0383 ha oraz 2212 o powierzchni 0.5017 ha, dziatkaNr 2314
zostala podzielona na dzialki Nr Nr 2315 o powierzchni 0.0735 ha oraz 2316
o powierzchni 0.4804 ha. Dzialki Nr Nr 2211 i 2315 staty sig wlasnosciq skarbu
Paristwa, natomiast dzialki Nr Nr 22/2 i 23/6 o lqcznej powierzchni 0.9821 ha
pozostaly wlasnoSci4 Gminy Jgdrzej6w.

Maj4c na wzglgdzie powyZsze okoliczno6ci, zmiana Uchwaly
Nr XXVII/263112 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 20 grudnia 2012 roku
jest konieczna w czgSci dotyczqcej powierzchni oraz oznaczerria nieruchomoSci.


