Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Muzeum
Miasta Jaworzna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na
okres dwudziestu dwóch lat zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Żwirki
i Wigury 5, w celu prowadzenia działalności statutowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na ustanowienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Muzeum Miasta Jaworzna
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dwudziestu dwóch lat
zabudowanej nieruchomości gminnej, oznaczonej numerem 130/18 w obrębie 201 m. Jaworzna
o powierzchni 1817 m2, położonej przy ul. Żwirki i Wigury 5, w celu prowadzenia działalności
statutowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Nieruchomość położona przy ul. Żwirki i Wigury 5, zabudowana budynkiem Składnicy Muzeum
Śląskiego oraz budynkami gospodarczymi została przekazana Muzeum Miasta Jaworzna aktem
notarialnym Rep. A 1757/2016 z 22 kwietnia 2016 r. w odpłatne użytkowanie na okres trzech lat tj.
do dnia 21 kwietnia 2019 r.
Dyrektor Muzeum pismem z 18 grudnia 2018 r., znak: MMJ-032.181/18 zwrócił się z prośba
o przedłużenie użytkowania na okres dwudziestu dwóch lat. Muzeum wykorzystuje nieruchomość na
cele statutowe a więc zasadnym jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w formie
odpłatnego użytkowania na okres wnioskowany przez Muzeum Miasta Jaworzna.
Podjęcie niniejszej uchwały jest fakultatywne.
Jaworzno, 6 lutego 2019 r.
Opracowała: Dorota Tadus
Naczelnik Wydziału Skarbu
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