
ZAR.ZADZENIE Nr 3r lA5

Burmistrza Miasta Jpdrzej owa
z dnia 03 - C2 - 2005 roku

w sprawie wyra2eniazgody na przedluZenie umowy dzierZawy gruntu,
stanowi4cego wlasnoSó Gminy Jpdrzejów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2200I roku, Nr 142, po2.1591
znianaz2002 roku. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz984l
zarzqdzam co nastgpuj e :

$1

Wyrazam zgodE na przedluienie umowy dzierZawy gruntu, stanowi4cego
wlasnoSó Gminy Jgdrzejów, poloZonego w JEdrzejowie przy ulicy Reymonta 21
oznaczonego w rejestrach ewidencji gruntów miasta Jgdrzejowa obr. 04 jako

czpsó dziatki nr 160i5 o powierzchni w tej czpÉci 18 m2 dla Pana
na okres od dnia I marca 2005 roku do dnia 29 lutego

2008 roku.

$2

Ustalam czynsz dzierZawny w wysokoSci 25,-zl za 1 m2 plus podatek
VAT w wysokoSci22% wymiaru czynsztJ, w stosunku miesiEcznym.

$3

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jgdrzej owa

in2. Leszek Kapcia

Z-ca BUIiI¡f ISTRZA
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Burmistrza Miasta Jgdrzej owa
z dnia 03 - C2 - 2005 roku

w sprawie wyrazenia zgody na przedtuienie umowy dzier2awy gmntu,
stanowi4ce go wlasnoSó Gminy Jpdrzej ów

Na podstawie afi. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzEdzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z2001roku, Nr 142, poz.l59l
znrtana z 2002 roku. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz 9841
zarzqüam co nastgpuje:

Wyrir2am
wlasnoSó Gminy
oznaczonego w
czgÉó dzialki nr

2008 roku.

s1

zgodg na przedhúenie umowy dzieriawy gruntu, stanowiEcego
Jpdrzejów, poloZonego w JEdrzejowíe ptzy ulicy Reymonta 21
rejestrach ewidencji gruntów miasta JEdrzejowa obr. 04 jako

16015 o powierzcltni w tej czpsci 18 m2 dla Pana
na okres od dnia I marca 2A05 roku do dnia 29 lutego

$2

Ustalam czynsz dzier2awny w wysokoSci 25,-zl za I m" plus podatek
VAT w wysoko sci 22% wymiaru c4:nsru, w stosunku miesiqcznym.

$3

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jgdrzejowa

ini. Leszek Kapcia
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