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Golubis- !ubia-Dobrzynia
ZARZĄDZENIE NR 143/2019woj.kujawsko- 3

Jw o pomoRMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 13 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie terenu

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 506 z późn.zm.) oraz art.13ust.1i art.25 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcenieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn.zm.) zarządzasię, co następuje :

$ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w użyczenie części nieruchomości o powierzchni 0,0060 ha, oznaczonej nrgeodezyjnym 506, obręb IV, zapisanej w KW Nr TO1G/00019017/6, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul.Plac
1000-lecia, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kiermaszu bożonarodzeniowego. Wzór umowy użyczeniastanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.
$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariu$z Piątkowski

! Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U.z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2018 r., poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz.1589 i poz. 1716)
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Załącznik do zarządzenia Nr 143/2019

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 13 grudnia 2019r.
UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu .........sscceecesereeeeoeenae 2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu

pomiędzy :

Gminą Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia zwaną

w dalszym ciągu umowy„Użyczającym”
a

Gminą Golub-Dobrzyń ul.Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

zwanym „Biorącym do używania”

$1. 1. Użyczający — jako właściciel — oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania
nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0060 ha, położoną w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia,

oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 506, obręb IV, zapisaną w księdze wieczystej Nr
TO1G/00019017/6 - na zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego.

2. Użyczający zezwala Biorącemu do używania na bezpłatne używanie nieruchomości gruntowej -

określonej w $ 1 ust.1 niniejszej umowy — na okresI dniatj. 20 grudnia 2019 r.

$ 2. I. Wszelkie ewentualne uzgodnienia i opinie niezbędne do zorganizowania kiermaszu Biorący do

używania dokona we własnym zakresie.

2. Biorący do używania zobowiązany jest utrzymywać nieruchomość szczegółowo opisaną w $ 1 ust. 1 w

nienagannym porządkui czystości.
$ 3. Po rozwiązaniu umowy Biorący do używania zobowiązany jest pozostawić przedmiot użyczenia w stanie

nię pogorszonym.

$4. W spawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

$ 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający Biorący do Używaniaa2
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Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2019 r. Urząd Gminy Golub-Dobrzyń w imieniu własnym oraz Kół GospodyńWiejskich z terenu Gminy, złożył wniosek o możliwość zorganizowania na terenie parku miejskiego przyul.Plac 1000-lecia kiermaszu bożonarodzeniowego.
Przedstawiciele Gminy Miasto Golub-Dobrzyń po przeanalizowaniu wniosku oraz rozmówz przedstawicielami Gminy Golub-Dobrzyń, została podjęta decyzja o podjęciu współpracy przyzorganizowaniu kiermaszu.

W związku z powyższym postanowiono o bezpłatnym użyczeniu terenu pod kiermasz bożonarodzeniowy.
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