
UCHWAŁA Nr XXXVI/192/2017 
Rady Gminy Wolanów 

z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 
zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 

jej dotychczasowemu Najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z2016r, poz. 446 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015r , poz. 1774 z późn. zm .) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje-.

§ 1 .1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem na okres 1 roku, części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wolanów, położonej w Wolanowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13 o pow. 3901 m2 jej dotychczasowemu Najemcy, z przeznaczeniem na prowadzenie biura rachunkowego.Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1P/00031615/3.2. Część nieruchomości o której mowa w ust. 1 przeznaczona do wynajmu obejmuje lokal użytkowy o pow. 14,60 m2, zlokalizowany na parterze w budynku Nr 2 oraz prawo do współkorzystania z sanitariatu i zlokalizowanej na nieruchomości infrastruktury ( parkingi, drogi dojazdowe) w części niezbędnej do obsługi interesantów Biura.
§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/192/2017 

Rady Gminy Wolanów 
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 
zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 

jej dotychczasowemu Najemcy

Na podstawie umowy najmu z dnia 31.12.2015r na okres 1 roku został wynajęty dla Pani Bożeny Szarej lokal użytkowy o pow. 14,60 m2 , zlokalizowany na parterze w budynku Nr 2 przy ul. Radomskiej 20 w Wolanowie, na działce ewidencyjnej nr 13 o pow. 3901 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie biura rachunkowego. Pani Bożena Szara zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy na kolejny rok. Z uwagi na to fakt, że w perspektywie najbliższego roku Gmina nie planuje żadnych przedsięwzięć w przedmiotowym lokalu, zasadne jest podjęcie uchwały.


