
UCHWALA NR XXXVl/137/06

RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu u¿ytkowego po³o¿onego
w miejscowoœci Lubania na czas nieokreœlonyoraz w sprawie odst¹pienia od obowi¹zku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)
Rada Gminy Sadkowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wyra¿a zgodê na zawarcie umowy najmu lokalu u¿ytkowego na czas
nieokreœlony z Bankiem Spó³dzielczym Ziemi £owickiej Oddzia³em wSadkowicach
z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Obs³ugi Bankowej przez ten Oddzia³. Lokal ma
powierzchniê u¿ytkow¹ 33,5 m2 i znajduje siê w budynku komunalnym w miejscowoœci
Lubania, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej nr ewidencyjnym 235, dla której S¹d
Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW 27333 .

§2. Wyra¿a zgodê na odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu na lokal opisany w § 1 .

§3. Najem lokalu u¿ytkowego o który mowa w § 1 nast¹pi na podstawie umowy
cywilno-prawnej zawartej pomiêdzy Najemc¹ a Gmin¹ Sadkowice reprezentowan¹ przez
Wójta Gminy.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmina Sadkowice.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy Ra y Gminy Sadkowice

{/
J sz lymcZYk


