
UCHWALA Nr XXXVIIV352/13

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 p1r'1..9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z p6Zn. zm.l,
w zwiqzku z art. 13 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoSciami /Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z p6An. zm./
Rada Miejska w Jpdrzejowie

uchwala:

$ 1. Wyrazii zgode na zawarcie kolejnych um6w najmu z dotychczasowymi
najemcami, na okres trzech lat:

1. Grunt komunalny oznaczony w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu
07 miasta Jgdrzejowa jako dzialka Nr 264 o powierzchni 39 m2 -
z Panem Przewidywana stawka crqsz;
za najem przedmiotowego gruntu to 25,00 zl netto w stosunku
miesigcznym.

2. Czp36 gruntu komunalnego oznaczonego w rej estrach ewidencj i
grunt6w obrEbu 04 miasta JEdrzejowa jako dzialka Nr 52115
o powierzchni w tej czgsci 20 m2 - z Totalizatorem Sportowym
sp. z o.o. Przewidywana stawka czynszs za najem przedmiotowego
gruntu to 19.-00 zl netto za I m2 powierzchni gruntu.

$ 2. Wykonanie uchwaly, w tym okre(lenie szczeg6lowych warunk6w um6w
najmu powierza sig Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem powzigcia.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej

mgr Pawel



UZASADNIENIE

Pan 
_- 

jest najemc4 gruntu komunalnego
o"'raczoflego w rejestracrr ewidencji grunt6w obrgbu 07 miasta Jgdrzejowa jako
dziatka Nr 264 o powierzchni 39 m2, od dnia 15.0g.2007 rokr. 6u""rru umowa
najmu wygasa dnia 31.07.2013 roku.

Totalizator Sportowy sg: z o.o. jest najemc4 czpsci gruntu komunalnego
o*laczonego w rejestrach ewidencji grunt6w obrgbu 04 miasta Jgdrzejowajako
dzialka Nr 52115 o powierzchni w tej czgsci 20 m2 od dnia 01.0g.1"99g roku.
Na przedmiotowym gruncie,usytuoriiany jest pawilon handlowy (kolektura
Totalizatora Sportowego),.bedAcy wlasnoSci4 nuj"-"y. Obecna umowa najmu
wygasa dnia 3 1.07 .2013 roku.

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. g rit. ,u,'ustawy z dnia g marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym ,,uchwala rady gminy jest wymagana (...)
w prrypadku, gdy po rToyle zawartej na czas ozrraczony do 3 lat strony
zawierai4kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomosi".

Maj4c na wzg;Ipdzie powylszrc okolicznoSci, podjgcie uchwaty jest
zasadne.


