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! UCHWALA NR XXX1/20S/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

j 	 z dnia 6 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyraienia zgody na odst~pienie od obowi~zku przetargowego trybu zawarcia urnowy najrnu na1 czas nieoznaczony 1 

I 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. °samorzi:ldzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 4 w zwhtzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. °gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z p6zn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 1. Wyra.za 	si~ zgod~ na odst~ienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
uiytkowego °pow. 85,62 m2, oznaczonego numerem I5b, po!ozonego w budynku wielolokalowym w Makowie 
Mazowieckim przy ulicy Rynek 15.J 

2. Wyrai:a si~ zgod~ na zawarcie na czas nieokreslony umowy najmu lokalu uZytkowego, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwa!y powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczi:lcy Rady 

ML~ 

wald~elski 
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Uzasadnienie 
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do uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odstCij)ienie od obowhlzku przetargowego trybu zawarcia umowy 
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najmu na czas nieoznaczony 

Miasto Mak6w Mazowiecki jest wlascicielem lokalu uZytkowego, oznaczonego nr ISb, w budynku 
wielolokalowym w Makowie Mazowieckim przy ul.Rynek 15. Aktualnie lokal ten jest przedmiotem umowy 
najmu zawartej na okres od 2 sierpnia 2010 r. do 1 sierpnia 2013 r. Dotychczasowy najemca wyrazil wol\'l 
wynajmowania lokalu na obecnych warunkach wnosz&.c jednoczesnie 0 najem na czas nieoznaczony. Umowa 
najmu, kt6ra zostala zawarta w 2010 r. realizowana jest przez najemc\'l w spos6b prawidlowy. Lokal ten nie jest 
potrzebny Miastu dla realizacji jego cel6w statutowych wobec czego nadal moze bye przedmiotem najmu, co 
pozwala rocznie na osiqganie dochod6w budzetowych z maj&.tku w kwocie blisko 40 tys. zl. 

Poniewaz zgodnie z dyspozycj&. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" do kompetencji rady gminy nalezy ustalanie m.in. 
zasad najmu na okres powyzej 3 m-cy, podj\'lcie uchwaly jest w pelni uzasadnione. 
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