
UCHWALA Nr XXXIIV304/13

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia28.03.2013 roku

w sprawie wyrulenia zgody na wynaj em czgSci gruntu komunalnego na okres

trzechlat.

Na podstawie ar1. 18 ust. 2 pkt.9lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorz4dzie gminnym lDz.rJ. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 zp62n- zm./,

w zwi4zkl z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomo6ciami lDz. lJ. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z p6in. zn.l

Rada Miejska w Jgdrzejowie

uchwala:

8 I \\,kn'qzi6 'ondg na zawarcie z dOtychczasowym najemC4,
kolejnej umowy najmu czg5ci gruntu komunalnego

oznaczoiego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 04 miasta Jgdrzejowajako

dzialka Nr 16019 o powierzchni w tej czg6ci 18 m2, na okres trzech lat'

$ 2. Wykonanie uchwaty, w tym okre6lenie szczeg6lowych warunk6w

umowy najmu powierza sig Burmistrzowi Miasta Jqdrzejowa.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem powzigcia.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej

mgr Pawel



UZASADNIENIE

-. - jest najemcq czgSci gruntu komunalnego
oznaczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 04 miasta Jgdrzejowa jako
dzialka Nr 160/9 o powierzchni w tej czgSci 18 m2 od dnia 01.04.2010 roku.
Na przedmiotowym gruncie usltuowany jest garuZ samochodowy. Obecna
umowa najmu wygasa dnia 31.03.2013 roku. Zgodnie z art. 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
oznaczorry do 3 lat strony zawierajq kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest
ta sama nieruchomo56".

Majqc na wzglgdzie powy2sze okolicznoSci, podjgcie uchwaly jest
zasadne.

Przewidl'wana stawka czynszv za najem przedmiotowego gruntu to
25,00 zl netto w stosunku miesigcznym.
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