
PROJEKT druk nr 142/20

WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego na czas nieoznaczony oraz 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65) , uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajem na czas nieoznaczony pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego 
na parterze budynku, położonego na działce nr 576/15 przy ulicy Plac Dworcowy 1 w Baborowie, 
stanowiącego własność Gminy Baborów. Lokal składa się z jednego pomieszczenia o łącznej powierzchni 
24,10 m2, objętego Księgą Wieczystą Nr OP1G/00030417/2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, 
o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w przy ul. Plac Dworcowy 1 w Baborowie w części budynku
stanowiącej własność Gminy Baborów i będące przedmiotem niniejszej uchwały jest użytkowane przez
dotychczasowego najemcę Pana Mirosława Demianowskiego – Właściciela Firmy Handlowo-Usługowej
DYMEK-BIUROMEX. Najemca dotychczas zwarł umowę na czas określony, t.j. na trzy miesiące, jednak
zdecydował się na najem pomieszczenia gospodarczego na czas nieokreślony.

Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy wyrażanie zgody między innymi na wynajmowanie,
wydzierżawianie, oddawanie nieruchomości w użyczenie oraz ustanawianie użytkowania nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2020 r. poz. 65) „zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów”.

W celu zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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