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Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice. 

 

Lokal użytkowy nr 4 znajduje się w budynku przy ulicy ks. prałata Bolesława Bilińskiego 2         

w Komprachcicach na działce nr 1148/4 o powierzchni 0,3278 ha  obrębu Komprachcice, 

stanowiącej własność Gminy Komprachcice i pozostaje w zarządzie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (ZGKiM). 

 

Obecny wynajmujący zwrócił się do ZGKiM o przedłużenie umów najmu. Przez cały okres 

trwania umowy dotychczasowy najemca należycie wywiązywał się z warunków umowy 

najmu i nie posiada wobec Gminy Komprachcice żadnych zaległości finansowych, w związku       

z powyższym zawarcie kolejnej umowy z tym samym podmiotem w trybie bezprzetargowym 

jest uzasadnione. 

    

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest 

wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Natomiast 

stosownie do regulacji zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zawarcie umów 

m.in. najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje 

w drodze przetargu. Jednakże rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tych umów. Mając na uwadze powyższe oraz fakt bardzo 

dobrej współpracy pomiędzy najemcą a Gminą Komprachcice, oraz posiadaną wiedzą o 

planach poszerzenia zakresu świadczenia podstawowych usług zdrowotnych, podjęcie 

powyższej uchwały uważam za zasadne. 

 

W załączeniu projekt uchwały 
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