UCHWAŁA Nr 22
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)
- Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie z Agnieszką Olejnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą Deko Olejnik w lokalu przy ul. Spółdzielców 1A w Koninie, kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości o pow. 12 m2 do dnia 31.12.2021 r., stanowiącej własność Miasta Konina,
położonej w Koninie, obręb Czarków, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 364/2, o pow. całkowitej 0.0177 ha, objętej księgą wieczystą
KN1N/00092925/5.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.

Miasto Konin zawarło umowę dzierżawy z Agnieszką Olejnik prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą Deko Olejnik w lokalu przy ul. Spółdzielców 1A w Koninie, na część
przedmiotowej działki gruntu celem prowadzenia „ogródka letniego”. Obowiązująca umowa
wygasa z dniem 31.12.2018 r. W dniu 11.10.2018.r. właścicielka firmy złożyła wniosek
o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, uzasadniając swoją prośbę zamiarem prowadzenia
działalności gospodarczej przez cały rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23
ust. 1 pkt 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie kolejnej umowy wymaga zgody
Rady Miasta.
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

