
PROJEKT 

5"l>O /.'L DRUK NR ...... / .... 

UCHWAŁA NR . 
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU 

z dnia 2022 r. 

w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Czaplinek: 

lp. rodzaj nieruchomości adres nr działki pow. działek 
przeznaczonych do 

dzierżawy 
l 2 3 4 

1. nieruchomość zabudowana obręb 319/17 ( część) 60,00 m2 

0003 Czaplinek 319/8 ( część) 

§ 2. 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości, o której mowa w § 1. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia na czas nieoznaczony dla ZNM spółka z o. o. w Czaplinku oraz 

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

Na części działek oznaczonych nr 319/ 17 i nr 319/8 położnych w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek, 

znajduje się budynek gospodarczy o nr ewid. 1031, o powierzchni zabudowy 60,00 1112• Budynek gospodarczy 

obecnie jest zarządzany przez spółkę. 

Sporządziła: 

Edyta .lawdynska 

inspektor ds. obrotu nieruchomościami 
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Edyta Jawdyńska 

Od: 

Wysłano: 

Do: 

Jan Gałązka [galazka.jan@gmail.com] 
16 listopada 2022 09:56 
nieruchomosci@czaplinek.pl 

Temat: Re: FW: uchwała do zaopiniowania 
Załączniki: logo_poczta_2003.png 

Dzień dobry, 
Nie wnoszę uwag do obu projektów uchwał. 
Jan Gałązka 

śr., 16 lis 2022 o 09:48 Edyta Jawdyńska <nieruchomosci@czaplinek.pl> napisał(a): 
i jeszcze jedna uchwała 

Edyta Jawdyńska 
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami 
tel. +48 94 372 62 14 

Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są do wyłącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronione lub 
poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli otrzymali 
Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. 

Administratorem danych jest Burmistrz Czaplinka, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@czaplinek.pl we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd Miejski w Czaplinku. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w 
związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań 
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO}. Dane będą 
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu 
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 
warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. 

From: Edyta Jawdyńska [mailto:nieruchomosci@czaplinek.pl] 
Sent: Wednesday, November 16, 2022 8:59 AM 
To: 'Jan Gałązka' 
Subject: uchwała do zaopiniowania 

Dzień Dobry Panie Janie 
proszę o akceptację uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dla ZNM. 

Edyta Jawdyńska 
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami 
tel. +48 94 372 62 14 

Urząd Miejski w Czaplinku 
ul. R.y-nek 6 

78-550 C:aplinek 
tel. +48 94 372 62 00 
fax +48 94 372 62 02 

www .aaplinek.pl 

Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są do wyłącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronione lub 
poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli otrzymali 
Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. 

2022-11-17 


