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RADA M I E J S K A
w Z d z ie szow lca

»pt. 2 0 -(W- 2021
Ilość zaiączniKOw 

podpis.................

Pan E dw ard Paciorek  
P rzew od n iczący  Rady M iejskiej 
w  Z dzieszow icach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączony projekt 

uchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po 

umowach najmu lub dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

Załączniki:
1. Projekt Uchwały z dnia 16 kwietnia 2021 roku,
2. Mapka budynku na działce nr 160/7 obręb Zdzieszowice,
3. Mapka budynku na działkach nr 150/21 i 150/24 obręb Zdzieszowice,
4. Mapka budynku na działce nr 367/2 obręb Zdzieszowice,
5. Mapka działki nr 525/2 obręb Zdzieszowice,
6. Mapka działki nr 492/2 obręb Żyrowa,
7. Mapka działki nr 433/8 obręb Zdzieszowice.

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a



Projekt prawnym

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach najmu lub dzierżawy zawartych na
czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat lokalu - garażu znajdującego się 
w budynku przy ul. Piastów 1A w Zdzieszowicach na działce nr 160/7 arkusz mapy 1 obręb Zdzieszowice.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego znajdującego 
się w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w Zdzieszowicach na działkach nr 150/21 i 150/24 arkusz mapy
1 obręb Zdzieszowice.

§ 3, Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat lokali użytkowych znajdujących się 
w budynku przy ul. Nowej B3 w Zdzieszowicach na działce nr 367/2 arkusz mapy 2 obręb Zdzieszowice.

§ 4. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 525/2 arkusz mapy
2 obręb Zdzieszowice.

§ 5. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 492/2 arkusz mapy
3 obręb Żyrowa.

§ 6. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 433/8 arkusz mapy 
2 obręb Zdzieszowice.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą 

rady gminy.

Lokal - garaż znajdujący się w budynku przy ul. Piastów 1A w Zdzieszowicach został zwolniony, do 

Burmistrza wpłynął wniosek o jego najem od osoby fizycznej.

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w Zdzieszowicach jest oddany 

w najem do prowadzenia działalności gospodarczej usługowo-handlowej, na mocy umowy obowiązującej 

do końca kwietnia.

W budynku przy ul. Nowej B3 w Zdzieszowicach mieszczą się lokale użytkowe, w których prowadzona jest 

działalność usługowa, na podstawie umów zawartych do 31 maja br.

Działki nr 525/2 w Zdzieszowicach oraz nr 492/2 w Żyrowej są oddane w dzierżawę osobom fizycznym 

jako ogródek przydomowy, obecne umowy kończą się w maju.

Działka nr 433/8 przy ul. Filarskiego w  Zdzieszowicach jest zabudowana pawilonami handlowymi 

będącymi odrębnym od gruntu przedmiotem własności osób fizycznych. W łaścicielowi jednego 

pawilonu umowa dzierżawy kończy się 30 czerwca br.

Dotychczasowi dzierżawcy lub najemcy korzystają z przedmiotu umowy bez uwag, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i celem określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od 

nieruchomości. Podmioty te wyraziły chęć kontynuowania, zatem zwróciły się o ponowne zawarcie umowy. 

Zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.

Sporządziła: Sylwia Ralko 

Sprawdził: Michał Kilisz
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Działka nr 160/7 Zdzieszowice
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Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w Zdzieszowicach - działki nr 150/21 i 150/24
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Budynek ul. Nowa B3 na działce 367/2 obręb Zdzieszowice



Działka nr 525 /2  obręb Z dzieszow ice



Działka nr 492/2 obręb Żyrowa
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