
UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas do 3 lat, gdzie przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na którą wcześniej zawierane były umowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co  następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy na najem lokali użytkowych podmiotowi, z którym Gmina 
Żelechlinek zawierała kilka po sobie umów na czas oznaczony do 3 lat, na tą samą nieruchomość. 

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1 dotyczy następującego podmiotu:

- Firma Handlowo - Usługowa Jolanta Żmuda w Gutkowicach – umowa na okres do 2 lat na lokal użytkowy 
o powierzchni 25,6 m2 znajdujący się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach Nr 12, 97 - 
226 Żelechlinek zlokalizowany na działce Nr 627/1 obręb Gutkowice. Lokal stanowi własność Gminy 
Żelechlinek na podstawie Księgi Wieczystej Nr PT1T 00051326/2 – Repetytorium A Nr 2944/2003 z dnia 
26 czerwca 2003 r.;

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej Jacek Cimanowski w Żelechlinku – 
umowa na czas do 3 lat na lokal użytkowy o powierzchni 219,73 m2 znajdujący się w Żelechlinku przy ul. 
Jana Susika 4. Lokal stanowi własność Gminy Żelechlinek na podstawie aktu notarialnego Repertorium 
A Nr 10799/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.;

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENS” - Agata Bielewicz w Żelechlinku - umowa na czas do 3 lat 
na lokal użytkowy o powierzchni 28,34 m2 znajdujący się w Żelechlinku przy ul. Jana Susika 4. Lokal 
stanowią własność Gminy Żelechlinek na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 10799/2001 z dnia 
21 grudnia 2001 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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