
UCHWAŁA NR XIII/165/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 
poz.506 z późn.zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018r., poz.2204 z późn.zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów, obejmującej lokal użytkowy w Bierutowie przy 
ul.M.Konopnickiej 39a o powierzchni użytkowej wynoszącej 230m2. Z prawem najmu lokalu użytkowego 
związane jest użytkowanie części działki obręb Bierutów, AM31, nr 17/2 w części niezbędnej do prawidłowego 
korzystania z obiektu będącego przedmiotem najmu.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu wymienionego w §1 lokalu użytkowego z firmą SKLEP 
"DOMEX LISTEWKA" Stanisław Sosowski na czas określony tj. na okres 5 lat licząc od dnia podpisania 
umowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

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

(Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania,

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

dłuższy niż 3 lata.

Zgodnie z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z

2018 r., poz.2204 z późn.zm.) zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednio rada

lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Przedmiotem uchwały jest lokal użytkowy, stanowiący własność Miasta i Gminy Bierutów,

położony w Bierutowie przy ul. M.Konopnickiej 39a w obrębie działki nr 17/2 AM31.

Lokal od dnia 01.09.2010 r. jest przedmiotem najmu przez Pana Stanisława Sosowskiego

prowadzącego działalność pod firmą SKLEP "DOMEX LISTEWKA".

W dniu 30.08.2019 r. z uwag na upłynięcie terminu jej funkcjonowania, dotychczasowy najemca

wystąpił o przedłużenie najmu wym. lokalu.

Dotychczasowy najemca dba o nieruchomość, nie zalega z opłatami z tytułu najmu lokalu, lokal

o tego typu charakterze działalności pełni ważną rolę na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

Biorąc powyższe pod uwagę, celowe jest zawarcie z firmą SKLEP "DOMEX LISTEWKA"

ponownej umowy w celu umożliwienia jej dalszej działalności na naszym terenie. Szczegółowe warunki

najmu lokalu zostaną określone w podpisanej przez strony umowie najmu.
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