
                        PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia …………….. 2022 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku   

przetargowego oddania w najem części nieruchomości gruntowych, stanowiących 

własność Gminy Przemęt.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4  ustawy 

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2021r. 

poz.1899 ze zm.)  Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem na czas nieoznaczony oraz  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w najem części nieruchomości 

gruntowych, stanowiących własność Gminy Przemęt oznaczonych w ewidencji 

gruntów: 

- działką nr 100 część o pow.  1m 2 położonej w obrębie Barchlin, 

- działką nr 219/11 część  o pow. 1m 2 położonej w obrębie Bucz, 

- działką nr 1231 część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Mochy, 

- działką nr  404/2  część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Perkowo, 

- działką nr 478 część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Przemęt, 

- działką nr 645/17 część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Przemęt, 

- działką nr  261/17 część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Starkowo, 

- działką nr  część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Solec, 

- działką nr 81 część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Radomierz,  

- działką nr  część o pow. 1m 2 położonej w obrębie Błotnica, 

na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża z przeznaczeniem na lokalizację pojemników 

do zbiórki tekstyliów. 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

     Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

       

                                 Elżbieta Wita 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………./2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia …………. 2022 roku 

 

 W celu oddania w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Przemęt na rzecz Polskiego Czerwonego 

Krzyża z przeznaczeniem na lokalizację pojemników do zbiórki odzieży używanej  

i innych tekstyliów gospodarczych wymagana jest zgoda rady gminy na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

        Wójt Gminy Przemęt 

        /-/ Janusz Frąckowiak 

 

 


