
UCHWAŁA NR XLIX/333/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu w budynku przy pl. kpt. Pawła Cymsa w Czerniejewie na gabinet stomatologiczny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1214 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy 
Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża sie zgodę na odstąpienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia, na okres do 10 lat, umowy najmu lokalu, bliżej opisanego w ust. 2, 
z przeznaczeniem na  gabinet stomatologiczny.

2. Przedmiotem najmu będzie lokal wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi wykorzystywany 
obecnie na cele rehabilitacyjne, znajdujący się w budynku gminnym zlokalizowanym w Czerniejewie 
przy pl. kpt. Pawła Cymsa 4, na działce ewidencyjnej nr 286/12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XLIX/333/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 września 2018 r.

Lokal użytkowy, bliżej opisany w § 1 ust. 2 uchwały, planuje się wynająć na gabinet stomatologiczny.
Ze względu na koszty, które podmiot świadczący usługi stomatologiczne będzie musiał ponieść
na adaptację lokalu oraz jego wyposażenie w niezbędne urządzenia, a także w celu uzyskania kontraktu
na świadczenie bezpłatnych usług stomatologicznych, istnieje potrzeba dysponowanie przez niego tytułem
prawnym do lokalu przez okres zapewniający amortyzację poniesionych nakładów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada może jednak
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 19 września 2018 r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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