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w sprawie wyraienia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierLawy dzialki nr 1010/1, poloZonej przy ul.
Wandy Sliwiny w Lubartowie, w obrgbie 7 - Srt6dmie5cie, z dotychczasowym dzierLawcq, na czas ozna.czony
do

3lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 22019 r.

1815 i 1571) oraz art. 13 ust. I ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (Dz.U . 22018 r. poz.2204 zp62n. zm.), Rada Miasta Lubart6w uchwala, co nastgpuje:

po2.506, 1309, 1696,

$ 1. Wyraza siE zgodg na zawarcie kolejnej umowy dzierZawy dzialki gruntu nr 1010/1, poloZonej przy ul.
Wandy Stiwiny w Lubartowie, w obrgbie 7-Sr6dmieScie, stanowi4cej wlasnoSd Gminy Miasto Lubart6w, dla kt6rej

Sqd Rejonowy wLubartowie Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi ksiggg wieczyst4 nrLUlA/00008136/8,
z dotychczasowym dzierlawcE,na czas oznaczony do 3 lat.
$ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz
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NieruchomoSi opisana w $ I niniejszej uchwaty stanowi wlasnoS6 Gminy Miasto
Lubart6w i znajduje sig w gminnym zasobie nieruchomoSci.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia t997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami z zastrzeaeniem wyjqtk6w wynikaj4cych z ustaw, nieruchomoSci mog4
by6 przedmiotem obrotu. W szczeg6lnoSci nieruchomoSci mog4 by6 przedmiotem
sprzedazy, zamiany i zrzeczenia sig, oddania w uZytkowanie wieczyste, w najem lub
dzier?awE, ubyczenia, oddania w trwaly zarz4d, a takZe mogq by6 obciTane
ograniczonymi prawami rzeczorymi, wnoszone jako wklady niepieniEzne do sp6lek,
przekazywane jako wyposazenie tworzonych przedsigbiorstw paristwolvych oraz jako
maj 4tek tworzonych fundacj i.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorz4dzie gminnym, do wyl4cznej
wlaSciwoSci Rady Gminy nalely podejmowanie uchwal w sprawach maj4tkowych gminy,
przekraczaj4cych zakres zwyklego zarzqdu, dotycz4cych zasad nabywania, zbywania
i obci4zania nieruchomoSci oraz ich v,rydzierlawianie lub wynajmowanie na czas ozfiaczony
d\u2szy ni| 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwata Rady Gminy jest wymagana r6wnie2
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zanietzqq, zawrzee
kolejne umowy, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoSd. W tej sytuacji Burmistrz
mole za'wrzee kolejnq umowg wyl4cznie zazgodqRady Gminy.
NieruchomoS6 opisana w $ 1 niniejszej uchwaly, dzierlawiona byla przez Pana
Andrzeja Jarosza i wykorzystywana na poprawg warunk6w zagospodarowania dzialek
s4siednich nr l0l0l2 i nr 1011, stanowi4cych jego wlasnoS6. Dotychczasowy dzierhawca
korzystal znieruchomoSci zgodnie zzawartq umowq dzierhav,ry, wg stanu na dzieir
07.01.2020 r. nie posiadazale$ychzobowiqzafi finansowych wobec Gminy Miasto Lubart6w
zwiqzanych z dzieraawq przedmiotowej nieruchomoSci. Wnioskiem z dria 20.12.2019 r. ww.
dzierlawcazwraca sig z proSb4 o przedluZenie umowy dziethawy.
Zawarcie kolejnej umowy, ta czas oznaczony do 3 lat, bgdzie
Miasto Lubart6w 2r6d\o dalszych dochod6w.
W zwiryktt z povtyhszym podjgcie przedmiotowej uchwaly
uzasadnienie.
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