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PROTOKÓ

Nr XVII/08

z sesji Rady Miejskiej w I owej
z dnia 18 lipca 2008r
odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej
Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi prawomocno obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o14 radnych) i otworzy obrady XVII sesji Rady Miejskiej w I owej.
W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. Burnat Krystyna
4. Kopczy ska-Gronek Halina
5. Markilewicz Jolanta
6. Michalczuk Anna
7. P kala Ma gorzata
8. Rodak Jerzy
9. Rymarowicz Krystyna
10. Sawicki Marek
11. S omi ski Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Miros aw
Nieobecny: D browski Czes aw
W zwi zku z obecno ci wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:
1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
6) Dariusz Nied wiecki – So tys wsi Czy ówek
7) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi nast puj cy porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1) Otwarcie sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przedstawienie porz dku obrad.
4) Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w
porz dku obrad zatwierdza si zmieniony porz dek obrad).
Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady
1)
Przedstawienie sprawozdania z dzia w okresie mi dzy sesjami przez:
- Burmistrza I owej
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej
2)
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3)

Przyj cie uchwa w sprawie:
1) zmian bud etu Gminy I owa na rok 2008 – referuje Skarbnik Gminy
2) Zasad wydzier awiania gruntów komunalnych – referuje Sekretarz Gminy,
3) Ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co
najmniej jednomiesi czny – referuje Sekretarz Gminy,
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4) Ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres do
jednego miesi ca – referuje Sekretarz Gminy,
4)
5)
6)

Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Zako czenie XVII sesji Rady Miejskiej w I owej.

Porz dek obrad zosta przyj ty bez uwag.
PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj.
za okres od dnia 27 czerwca 2008r. do dnia 18 lipca 2008r.
- na Walnym Zgromadzeniu
yckiego Zwi zku Gmin zosta o przedstawione studium
wykonalno ci budowy zak adu utylizacji mieci. Termin wykonania studium zosta
przekroczony ze wzgl du na przekroczenie terminów konsultacji przez Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska. W zwi zku z tym, e rekultywacja wysypiska w Czy ówku nie by a w
studium uj ta, poprosi em o zaj cie stanowiska w tej kwestii. Uzyska em zapewnienie, e
spó ka realizuj ca projekt przejmie to wysypisko i przeprowadzi jego rekultywacj ,
- wypowiedzia em umow o prac p. Konradowi Kasperek i obecnie do czasu rozstrzygni cia
konkursu, obowi zki kierownika referatu pe ni p. Janusz Kaniecki,
- zosta y przygotowane i z one trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji:
a) sali gimnastycznej do Ministra Sportu i do Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego,
b) remont przedszkola do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- w dniu 10 lipca podpisa em umowy notarialne dotycz ce sprzeda y 6 nieruchomo ci nie
zabudowanych po onych w Czernej , których nabywcy zostali wy onieni w drodze przetargu
oraz 3 umowy dot. sprzeda y nieruchomo ci na rzecz najemców – 2 lokale w I owej przy
ul.Nadrzecznej 11/19 i przy ul. aga skiej 25/5 oraz budynku mieszkalnego w Borowem 37 ,
- w dniu 14 lipca spotka em si z Sekretarzem Nadle nictwa aga w sprawie ewentualnego
przej cia przez Gmin budynku mieszkalnego w Jankowej aga skiej , w którym znajduj si
3 lokale ,
- podpisa em , stanowi ce podstaw do zawarcia umów notarialnych, protoko y uzgodnie z
Agencj Nieruchomo ci Rolnych w sprawie nieodp atnego przekazania na rzecz Gminy ,
nieruchomo ci : stawu w I owej , dzia ki w Wilkowiskach (pod budow boiska) oraz dzia ki w
Klikowie (zabudowanej przystankiem autobusowym). Spisanie umów notarialnych nast pi
prawdopodobnie w dniu 30 lipca,
- w dniu 1 lipca podj em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do sprzeda y nieruchomo ci nie
zabudowanych po onych w I owej (6 dzia ek przy ul. aków oraz 4 dzia ek przy
ul.Piaskowej),
- og osi em przetargi na sprzeda nieruchomo ci gminnych : II przetarg na sprzeda 3 dzia ek
po onych przy autostradzie oraz lokalu u ytkowego w I owej ul.Pu askiego 18,
- w dniu 10 lipca podpisa em aneksy do: umowy u yczenia szko y w Koninie aga skim ze
Stowarzyszeniem O wiatowym „Ma a Szko a” przed aj c tym samym umow do 31 sierpnia
2009 r. oraz do umowy dzier awy gruntu pod kioskiem przy ul.Kolejowej w I owej z „Ruch”
S.A. przed aj c umow dzier awy do 31 grudnia 2009 r.,
- nawieziono piasek na pla przy zalewie w Klikowie (103 tony) , który nast pnie zosta
rozplantowany i wykoszono ro linno przy wej ciu do wody,
- po uzgodnieniu wys ano pismo do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z pro
o
postawienie tablic „Kontrola radarowa” przy wjazdach do wsi Czerna,
- wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy,
- wydano 1 decyzj na urz dzenie zjazdu publicznego,
- wydano 3 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa,
- wydano 5 decyzji zezwalaj cych na wycink drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,
- wydano 2 za wiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców wnioskodawców,

-
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wydano zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci na terenie Gminy I owa,
wydano decyzj o wyga ni ciu zezwolenia na wywóz nieczysto ci p ynnych z terenu Gminy
owa,
Wydano 5 za wiadcze o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
wydano 7 za wiadcze o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 6 za wiadcze potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 5 decyzji o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 4 zezwolenia na sprzeda alkoholu,
w dniu 17 lipca br. Firma „Adamus” z ar przyst pi a do wymiany 4 okien wraz z parapetami
oraz drzwi wej ciowych do wietlicy wiejskiej w Jankowej ag.
Koszt monta u drzwi zostanie pokryty ze rodków finansowych So ectwa, a drzwi ze
rodków Gminy,
w lipcu br. Firma Budowlana „BUREMO” Henryka Rzeszowskiego przyst pi a do robót
remontowych dachu nad budynkiem biblioteki miejskiej (dach nad bram ).

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z
mi dzysesyjny.

yli sprawozdania z pracy Komisji za okres

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:
Pani Anna Michalczuk – Radna
W sprawie ustawienia lustra przy wyje dzie z autostrady (interpelacja z m-ca kwietnia br.) zg osi a, e
w tej kwestii nic si nie zmieni o.
W zakresie us ug krawieckich, a konkretnie przeróbek krawieckich zwróci a uwag , e drobna
dzia alno wielkich pieni dzy nie przynosi, a zapotrzebowanie ludno ci na tego rodzaju us ugi jest
du e. Jednak wysokie op aty za lokal nie zach caj do prowadzenia takiej dzia alno ci. Przyk adem
jest likwidacja nie dawno takiego zak adu ze wzgl du na wysokie op aty. Poniewa na dzisiejszej sesji
rozpatrywany b dzie projekt uchwa y w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych
do zasobu gminy pani radna zg osi a wniosek o wprowadzenie 50% ulgi za wynajem lokalu na
przeróbki krawieckie.
Pani Halina Kopczy ska-Gronek – Radna
Zg osi a, e przy drodze z Wilkowisk do Szczepanowa pozosta e cz ci betonowe prawdopodobnie po
upach telefonicznych wymagaj usuni cia, gdy stanowi zagro enie dla ruchu z uwagi na w sk
drog w tym miejscu.
Pan Jerzy Rodak – Radny – Kierownik Wydzia u Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa
Powiatowego w aganiu
Od razu wyja ni , e jest to droga powiatowa i sprawa jest w toku.
Pan Marek Sawicki – Radny
Zg osi , e ponownie pojawi a si sprawa uci liwych zapachów z chlewni po by ym Pa stwowym
Gospodarstwie Rolnym w Koninie aga skim.
Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa w sprawie:
1) zmian bud etu Gminy I owa na 2008r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e
zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 na ogóln kwot 213 z , dotyczy rodków wp aconych
przez So ectwo Borowe w ww. kwocie , co powoduje zwi kszenie planu wydatków jednostek
pomocniczych o kwot 213 w dziale 921 rozdzia 92109 § 4210
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Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdzia 60016 § 4270 o kwot 45.844 z zwi zana jest
ze zmniejszeniem planu wydatków po jego realizacji na zadaniu pn. „Odbudowa k adki dla pieszych
na rzece Czerna Ma a ul. Dolanowo” , które pokrywa zwi kszenie planu wydatków na zadaniach:
- Projekt drogi wewn trznej terenów inwestycyjnych o kwot 40.000 z ( dzia 600 rozdzia 60016 §
6050 ),
- Wykonanie map i prac geodezyjnych o kwot 5.000 z ( dzia 710 rozdzia 71014 § 4300 ),
- Wycinka drzew, krzewów i ga zi o kwot 844 z ( dzia 900 rozdzia 90004 § 4300 ).
Zwi kszenie prognoz dochodów na ogóln kwot 20.461 z w tym;
dzia 756 rozdzia 75615 § 2680 o kwot 12.461 z ,
dzia 758 rozdzia 75814 § 0920 o kwot 8.000 z
oraz zmniejszenie planu wydatków :
- o kwot 30.000 z na zadaniu Wykonanie projektu i prace przygotowawcze na budow drugiej
kwatery wysypiska ( dzia 900 rozdzia 90002 § 6050 ),
- o kwot 15.954 z na stypendiach szkolnych w wysoko ci zaanga owanych rodków w asnych
bud etu, przed przyznaniem dotacji z bud etu pa stwa (dzia
854 rozdzia 85415 § 3240 ),
- na czn kwot 37.878 z , które zwi zane jest z planem wydatków dotycz cych remontu w
Przedszkolu Miejskim ( dzia 801 rozdzia 80104 §§ 4300,4270)
Pokrywa zwi kszenie planu wydatków o kwot 104.293 z , które dotycz projektu pn. Modernizacja
placówki Przedszkola Miejskiego w I owej dzia 801 rozdzia 80104 §§ 6050, 6058, 6059 , gdzie
kwota 78.279 z pokrywa wydatki , które planowane s jako wydatki sfinansowane rodkami
pomocowymi.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
2) zasad wydzier awiania gruntów komunalnych
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Poinformowa , e przedstawiony projekt uchwa y, dotycz cy ustalenia zasad wydzier awiania
gruntów komunalnych zosta przygotowany ze wzgl du na:
- du ilo zmian dotychczas obowi zuj cej uchwa y (osiem)
- konieczno odmiennego uregulowania zasad dzier awy gruntów komunalnych na cele
ogrodnicze i rolnicze.
Osiem uchwa zmieniaj cych uchwa Rady Gminy i Miasta w I owej Nr 15/2/II/98 z dnia 12 marca
1998 r. w sprawie: zasad zawierania umów dzier awy gruntów komunalnych powoduje, e stosowanie
jej przepisów sta o si bardzo utrudnione zarówno dla urz dników jak i dzier awców jak i kandydatów
na dzier awców (tylko dwie ostatnie zmiany by y opublikowane w dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego, w stosunku do wcze niejszych uchwa nie by o takiego obowi zku). Dla
poprawnego stosowania przepisów pos ugiwano si tekstami ujednoliconymi. Rozwi zaniem tej
niedogodno ci mog o by og oszenie oficjalnego tekstu jednolitego lub uchwalenie nowej uchwa y,
uchylaj cej wcze niejsze uregulowania. Ze wzgl du na konieczno wprowadzenia dalszych zmian do
uchwa y, przyj to drugie rozwi zanie.
W porównaniu z wcze niej obowi zuj
uchwa niniejszy projekt uchwa y jest niejako tekstem
ujednoliconym uchwa y z dnia 12 marca 1998 r. z wprowadzonymi zmianami dotycz cymi zasad
dzier awy gruntów na cele ogrodnicze i rolnicze. Przes ank do zmian przepisów w tym zakresie s
nierealne stawki dzier awy, które wynosz 0,02 z /m2 rocznie. Dzier awca wydzier awiaj cy grunt o
powierzchni ok. 4 arów jako ogródek przydomowy zap aci wi c rocznie 8 z . Cz sto zdarza si , e te
skromne op aty i tak nie s uiszczane, co w konsekwencji prowadzi do konieczno ci wszcz cia
post powa egzekucyjnych, których koszty przewy szaj kwot nale no ci. Porównywalnie, stawki w
innych gminach wynosz np. 5 groszy rocznie za 1 m2 w mie cie aga czy 25 groszy rocznie za 1 m2
w Nowej Soli (dane opublikowane za 2006 roku). Sk adka cz onkowska w Polskim Zwi zku

Dzia kowców na 2008 r. wynosi na terenie gminy I owa 14 groszy rocznie za 1 m2 (Uchwa a nr 1/XXXI/2007
Krajowej Rady Polskiego Zwi zku Dzia kowców).
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Szukaj c rozwi zania polegaj cego na urealnieniu minimalnych stawek dzier awy gruntów pod ogródki
przydomowe oraz unikni cia sytuacji niskich op at których egzekucje jest nieekonomiczna, zaproponowano
przyj cie definicji dla potrzeb niniejszej uchwa y dzia ki ogrodowej (ogródka przydomowego) jako area do 5
arów w cznie (do 500 m2 w cznie) i dla tych dzia ek zaproponowano przyj cie jednej stawki minimalnej
wynosz cej 50 z rocznie.
Nast pnie dla potrzeb uchwa y przyj to nast pn definicje dzia ki rolnej, jako area wi kszy od 5 arów ale nie
wi kszy ni 1 hektar. Dla tak zdefiniowanej dzia ki rolnej zaproponowano w projekcie uchwa y minimaln
roczn stawk dzier awy wynosz
50 z otych plus 1 grosz za ka dy metr kwadratowy gruntu powy ej 5 arów.
Wreszcie dla potrzeb uchwa y przyj to trzeci definicj u ytku rolnego jako area wynosz cy co najmniej 1
hektar. Dla tej kategorii dzier awy przyj to w projekcie uchwa y roczny minimalny czynsz w wysoko ci 145 z
(50 z + 9500 m2 * 1 grosz) plus 0,5 grosza za ka dy metr kwadratowy dzier awionego gruntu powy ej 1
hektara.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
3) ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co najmniej
jednomiesi czny
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Poinformowa , e diagnoza obowi zuj cych uregulowa prawa miejscowego w zakresie zasad
gospodarowania lokalami u ytkowymi z zasobu gminnego i najmowanych na czas d szy ni 1
miesi c wykaza a kilka wad w istniej cym systemie:
- brak ch tnych na du e lokale,
- du a liczba zmian aktualnej uchwa y (18),
- brak mo liwo ci najmu przez 2 podmioty jednego lokalu,
- zbyt wysoka kwota podnajmu,
- wysoka kwota wadium w I i II przetargu,
- zbyt szeroko zakre lona I strefa,
- brak mo liwo ci wskaza nast pcy przez najemc ,
- istnienie kar za zamkni cie lokalu,
- konieczne modernizacje.
Proponowana nowa uchwa a zawiera nowe zapisy, które powinny zniwelowa
problemy.

zdiagnozowane

brak ch tnych na du e lokale
ównym wynajmuj cym lokale u ytkowe z zasobu gminy jest Zak ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej. Z informacji uzyskanych z ZGKiM wynika, e najwi ksze k opoty s z
wynajmowaniem du ych lokali, o powierzchni ponad 40 m2, z przeznaczeniem na handel hurtowy i
detaliczny. Obecnie nie znajduj najemców lokale przy ul. Ko cielnej 2 (109,20 m2), przy ul.
Pu askiego 18 (23,16 m2), przy ul. Pu askiego 24 (45,00 m2) i przy ul. aga skiej 12 (55,99 m2). Lokal
przy ul. Pu askiego 18 („po szewcu”) nie znajduje najemców ze wzgl du na brak jakiegokolwiek
zaplecza.
W projekcie uchwa y zastosowano prosty mechanizm, który dla lokali o powierzchni powy ej 40 m2
powoduje zmniejszenie minimalnej kwoty czynszu najmu za ka dy metr kwadratowy powierzchni
powy ej 40 (§ 4 ust. 2 uchwa y). Wobec przyj cia powy szego rozwi zania, minimalna kwota czynszu
wynosi b dzie (przy podstawie wymiaru wynosz cej 7,18 z /m2):
Przyk adowa powierzchnia lokalu
10 m2
20 m2

Minimalna wysoko czynszu najmu
I strefa
II strefa
III strefa
143,60 z
287,20 z

125,65 z
251,30 z

107,70 z
215,40 z
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30 m
35 m2
40 m2
45 m2
50 m2
70 m2
90 m2
120 m2

430,80 z
502,60 z
574,40 z
595,94 z
617,48 z
682,10 z
725,18 z
789,80 z

376,95 z
439,78 z
502,60 z
521,45 z
540,30 z
596,84 z
634,53 z
691,08 z

323,10 z
376,95 z
430,80 z
446,96 z
463,11 z
511,58 z
543,89 z
592,35 z

Nale y wyra nie podkre li , e ustalone na podstawie niniejszej uchwa y stawki i kwoty czynszu
najmu lokali u ytkowych s warto ciami minimalnymi (a nie cenami sztywno okre lonymi), dlatego
te wynajmuj cy w pierwszym przetargu mo e zaproponowa wy sz stawk za najem i dopiero w III
przetargu dostosowa si do stawki minimalnej. Dlatego te , pomimo obni enia stawek minimalnych,
skutek finansowy tych zmian nie powinien by ujemny (wynajmuj cy nie musi obni
dotychczas
stosowanych stawek i jednocze nie ma szans na wynaj cie du ych lokali, które jako puste
generowa y jedynie koszty).
Zmiana ta pozwoli równie na zwi kszenie szansy na zaistnienie nowych dziedzin handlu
potrzebuj cych du
powierzchni , która nie zawsze przek ada si na du e zyski (np. sklepy
meblowe).
du a liczba zmian aktualnej uchwa y (18)
Obecnie obowi zuj ca uchwa a pozostaje nieprzerwanie w obrocie prawnym od dnia 2 marca 1994 r. i
jest jedn z najd ej obowi zuj
uchwa w gminie I owa. Przez 14 lat jej obowi zywania,
dokonanych by o w niej 18 zmian. Taka ilo zmian powoduje jej nieczytelno i konieczno
sporz dzania tekstów ujednoliconych, co nie stanowi dobrej praktyki. Rozwi zaniem tego problemu
jest podj cie nowej uchwa y lub og oszenie jej jednolitego tekstu. Ze wzgl du na konieczno
dokonania kolejnych zmian w uchwale, rozs dnym jest sporz dzenie nowej uchwa y uchylaj c
jednocze nie uchwa z 1994 roku. Za takim rozwi zaniem przemawia równie fakt, e uchwa a z
1994 roku nie odpowiada normom okre lonym w zasadach techniki prawodawczej (m.in. za czniki,
które w my l zasad techniki prawodawczej nie spe niaj wymogów jako za czniki do uchwa y).
brak mo liwo ci najmu przez 2 podmioty jednego lokalu
Brak mo liwo ci najmu lokalu u ytkowego przez dwa niezale ne podmioty na równych prawach.
Obecnie nie ma mo liwo ci wystartowania do przetargu na ten sam lokal u ytkowy przez wi cej ni
jeden podmiot. Brak wi c jest rozwi zania, które umo liwi o by wynaj cie du ego lokalu u ytkowego
na prowadzenie kilku dzia alno ci (tzw. boksy handlowe, wydzielone stoiska z ró nym asortymentem
prowadzone przez ró ne podmioty itp.). Brak rozwi zania w tym zakresie wp ywa równie na ma e
zainteresowanie du ymi lokalami. U ytkowanie jednego lokalu przez dwa lub wi cej podmiotów jest
rozwi zaniem powszechnie znanym. Gmina nie posiada w swoich zasobach lokali mog cych by
wykorzystywane jako tzw. pasa e handlowe, dlatego nie okre lono w projekcie uchwa y zasad
gospodarki takimi lokalami (zasad najmu cz ci lokalu).
Przyj te w projekcie uchwa y rozwi zanie (§ 13) okre la zasady post powania w przypadku, gdy w
stosunek najmu lokalu pragnie wej wi cej ni jeden podmiot (wspó ytkowanie wspólne lokalu
ytkowego). W przypadku wyst pienia takiej sytuacji, podmioty te wspólnie startuj w przetargu
(o wiadczenie). Sporz dzona b dzie umowa wielostronna (wynajmuj cy + najemcy).
zbyt wysoka kwota podnajmu
Obecnie w przypadku podnajmu lokalu przez najemc (za zgoda wynajmuj cego), najemca musia
zap aci czynsz podwy szony o 50% za powierzchni podnaj . Takie uregulowanie na dzie
dzisiejszy spowodowa o zablokowanie (ze wzgl dów ekonomicznych) korzystanie z tej formy
gospodarowania lokalem przez najemc . Nie zaistnieje wi c w lokalach dzier awionych z zasobu
gminy sytuacja, gdzie obok g ównego najemcy, funkcjonuje np. rzemie lnik dorabiaj cy klucze,
podmiot sprzedaj cy akcesoria komórkowe czy us ugodawca wykonuj cy us ugi na których
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prowadzenie wystarczy dos ownie par metrów kwadratowych powierzchni. W przedstawionym
projekcie uchwa y zrezygnowano z przepisu podwy szania o 50% minimaln wysoko czynszu
najmu, wprowadzono natomiast ograniczenie polegaj ce na mo liwo ci podnajmu co najwy ej po owy
powierzchni u ytkowej lokalu (w przypadku podnajmu wi cej ni 50%, g ównymi najemcami staliby
si podnajemcy).
wysoka kwota wadium w I i II przetargu
Miasto I owa posiada na dzie dzisiejszy do dobrze rozbudowan sie handlow . Uruchomienie
placówek handlowych w lokalach nie nale cych do zasobu gminy („ECO”, „S oneczko”, „Chata
Polska”) spowodowa o spadek zainteresowania uruchamianiem nowych placówek handlowych na
bazie lokali z zasobu gminy. Wysokie kwoty przetargowe (obecnie w I przetargu 10-krotno czynszu
miesi cznego, w II przetargu 5-krotno czynszu miesi cznego) spowodowa o, e najem na lokale
ytkowe nast powa po przeprowadzeniu dopiero III przetargu (obecnie jednokrotno czynszu
miesi cznego). Ustawienie tak wysokich kwot przetargowych by o zasadne w po owie lat 90- tych,
gdzie handel (g ównie spo ywczy) by zdominowany przez najemców lokali z zasobu gminy, przez co
wyst powa wysoki popyt na te lokale. W obecnej sytuacji rynkowej, coraz cz ciej lokale gminne
wykorzystywane s na cele handlowe o cis ej bran y (obuwnicze, w dkarskie, przemys owe,
piekarnicze, rybne) lub na cele poza handlowe (fryzjerstwo, bary, krawiectwo, ajencja). Obni enie
kwot przetargowych powinno znie barier wysokich kosztów uruchomienia dzia alno ci. Dlatego te
w niniejszym projekcie uchwa y zaproponowano okre lenie kwot przetargowych (kwot
wywo awczych) do poziomu nie wy szego ni dwukrotno miesi cznego czynszu najmu. Nale y
przypuszcza , e atrakcyjne lokale i tak osi gn w przetargu wysok kwot , która b dzie
odzwierciedla faktyczn ich warto przetargow .
zbyt szeroko zakre lona I strefa
Obecnie I strefa, maj ca wp yw na minimalne stawki czynszowe, obejmuje niemal ca e miasto I owa.
Bez w tpienia nale y stwierdzi , e w chwili obecnej centralna strefa us ugowo-handlowa koncentruje
si niemal wy cznie w rejonie Placu Wolno ci. Mo na to zaobserwowa szczególnie w dni
wzmo onych zakupów, ruch mieszka ców koncentruje si w wi kszo ci wokó tego terenu. W
zwi zku z powy szym, w niniejszym projekcie zaproponowano ograniczenie I strefy do
nieruchomo ci przyleg ych bezpo rednio do Placu Wolno ci. W efekcie tej zmiany, minimalne stawki
czynszu najmu na lokale poza ta stref ulegn zmniejszeniu. Nie powinno to spowodowa
automatycznego zmniejszenia stawek czynszu „od zaraz”, gdy obowi zuj ce umowy najmu b
zgodne z niniejszym projektem uchwa y. Efekt tej zmiany b dzie widoczny w najbli szej przysz ci,
gdy z jednej strony ta zmiana regulacji powinna wp yn na wzrost zainteresowania lokalami na dzi
wolnymi (które znajd si w II strefie) i wynaj cie ich a wi c spowoduje wzrost dochodów z tego
tytu u, z drugiej strony w trakcie rotacji lokali b
sukcesywnie ulega zmniejszeniu wp ywy z
dotychczas najmowanych lokali.
brak mo liwo ci wskaza nast pcy przez najemc
Jak ju wcze niej nadmieniono, z up ywem czasu nast puje powolna specjalizacja dzia alno ci w
lokalach u ytkowych. Taka specjalizacja poci ga za sob konieczno wyposa ania lokali w specjalne
urz dzenia oraz wymaga zmiany aran acji jego wystroju. Istnieje wi c zawsze obawa najemcy, e w
przypadku rezygnacji z prowadzonej dzia alno ci poniesione koszty b
kosztami bezpowrotnie
straconymi. Jednym ze sposobów zaradzeniu tym obawom jest danie mo liwo ci wskazywania
nast pcy, przez obecnego najemc . Wykonanie odpowiedniej adaptacji lokalu przez najemc do
prowadzenia np. baru da mo liwo wskazania nast pcy i kontynuowanie prowadzenia tej dzia alno ci
przez nast pc . Takie rozwi zanie wprowadza jednak pewne zagro enie zwi zane z
niekontrolowanym obrotem lokalami, jednak wprowadzenie warunku zmiany najemcy (bez procedury
przetargowej) po spe nieniu warunku braku zaleg ci w p atno ciach za lokal i przy jednoczesnym
obni eniu kwot przetargowych, wyst pienie tego zjawiska jest ma o prawdopodobne.
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istnienie kar za zamkni cie lokalu
W dotychczas obowi zuj cej uchwale by y wprowadzone przepisy, które umo liwia y zwi kszenie
minimalnej kwoty czynszu w przypadku nieuzasadnionego zamkni cia lokalu nawet o 800%. Takie
uregulowanie mia o wyeliminowa zjawisko celowego wynajmowania lokalu w celu ich ‘zamkni cia’
aby nie dopu ci inne podmioty do rozpocz cia dzia alno ci w lokalu. Takie rozwi zanie by o
konieczne w sytuacji, gdy zdecydowana wi kszo lokali u ytkowych nale a do zasobu gminy. W
chwili obecnej, przy gospodarce wolnorynkowej, takie uregulowania s ca kowicie zb dne, które
powoduj jedynie prób likwidacji problemu ju nieistniej cego. Dlatego w projekcie niniejszej
uchwa y pomini to w ca ci uregulowania w tym zakresie.
konieczne modernizacje
Pod poj ciem ‘konieczne modernizacje’ nale y rozumie prace konieczne do wykonania przez
najemc w zwi zku z prowadzon dzia alno ci , które trwale zmieniaj lokal a nie s konieczne do
wykonania z punktu widzenia wynajmuj cego. Z takimi sytuacjami spotykamy si do cz sto, np.
wymiana okien, z punktu widzenia wynajmuj cego mo e nie by konieczna (jeszcze okna s w
dobrym stanie) jednak z punktu widzenia najemcy jest to wa ne (zwi kszenie atrakcyjno ci lokalu).
Powstaje wi c klasyczny konflikt interesów. Najemca da od wynajmuj cego wymiany okien (bo
wymiana okien le y po stronie wynajmuj cego) a wynajmuj cy udowadnia, e nie jest to niezb dne.
Najemca twierdzi, e po wymianie okien, nowe okna ju tam pozostan i nie mo e to by jego koszt,
wynajmuj cy z kolei nie ma jasnych okre lonych zasad na jakich móg by zwróci te koszty najemcy.
Taki stan rzeczy powoduje generowanie ró nego rodzaju pism kierowanych do wynajmuj cego,
burmistrza lub do rady z pro
o rozwi zanie zaistnia ego konfliktu interesów.
Próba uregulowania tego zagadnienia zosta a okre lona w § 9 projektu uchwa y. Przyj to, e w
wypadkach gdy najemca z w asnej inicjatywy pragnie wykona konieczny remont lokalu (konieczny z
punktu widzenia najemcy) i w wyniku tego remontu trwale poprawi si standard lokalu, przed
dokonaniem prac remontowych konieczne jest uzgodnienie jego zakresu i kosztów z wynajmuj cym.
Oznacza to, e pierwsze wnioski powinny by kierowane do wynajmuj cego a nie do burmistrza czy
rady. W przypadku zgody wynajmuj cego na remont lokalu, jedyn form zwrotu poniesionych
kosztów jest zwolnienie ca kowite z czynszu na okre lony czas (a do momentu, gdy przys uguj ce
zwolnienie b dzie równe uzgodnionemu kosztowi remontu) lub zastosowanie ulgi w miesi cznej
kwocie czynszu (p atno czynszu w zmniejszonej wysoko ci przez okre lony czas).
W projekcie uchwa y nie okre lono precyzyjnych zasad, kiedy wynajmuj cy ma si zgodzi na remont
a kiedy nie, wielo sytuacji powoduje trudno w ustaleniu tych zasad. Posi kuj c si odr bnymi
przepisami mo na okre li , e wnioski mog dotyczy wymiany, remontów i modernizacji (chodzi o
lokal):
- stolarki okiennej;
- stolarki drzwiowej wewn trznej i zewn trznej;
- pod óg i posadzek;
- tynków cian i sufitów, bez malowania;
- balkonów i loggi, bez malowania;
- instalacji centralnego ogrzewania;
- instalacji elektrycznej bez osprz tu;
- przyrz dów pomiarowych wody i energii cieplnej.
Druga grupa wniosków b dzie dotyczy remontów i modernizacji cz ci wspólnych budynku takich
jak remonty schodów wej ciowych, pokry dachowych, elewacji budynku, dostosowania budynku do
potrzeb osób niepe nosprawnych, instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej (bez osprz tu).
Oczywi cie wniosek nie mo e dotyczy wymiany czy remontów tych elementów, które wynikaj z ich
zniszczenia przez najemc .
Wynajmuj cy mo e poprzez zwolnienia i ulgi czynszowe zwróci najemcy ca e poniesione koszty lub
ich cz . Cz
poniesionych kosztów b dzie dotyczy sytuacji, gdy wymieniane lub remontowane
elementy s jeszcze w dobrym stanie (np. strony mog okre li , e istniej ce okna s szczelne i
spe niaj swoje funkcje, dlatego wynajmuj cy zwróci najemcy jedynie np. 50% kosztów)
Ka dorazowe uzgodnienie pomi dzy najemc i wynajmuj cym w zakresie zwrotu poniesionych
nak adów winno by potwierdzone na pi mie.
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W zwi zku z propozycjami komisji sta ych rady, Sekretarz Gminy poprosi o przeg osowanie
nast puj cych poprawek:
1) poprawka w § 4 ust. 2 - poprawiono b dnie zapisane wzory oraz uproszczono zapis wzoru do
lokali o powierzchni powy ej 60m2 .
osowanie poprawki:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Poprawka zosta a przyj ta jednog nie.
2) poprawka w § 9 ust. 2 – doprecyzowanie zasad rozlicze za remonty (dodano zdanie drugie):
„Przy rozliczeniach stosuje si kwoty netto”.
osowanie poprawki:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Poprawka zosta a przyj ta jednog nie.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
4) ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres do jednego
miesi ca
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Niniejsza uchwa a okre la zasady najmu lokali u ytkowych na okres krótszy ni jeden miesi c. Do
chwili obecnej najem na tak krótki okres czasu nie by w aden sposób uregulowany, obowi zywa a w
tym zakresie zupe na dowolno wynajmuj cych. Uregulowania zawarte w niniejszym projekcie
uchwa y dotycz unormowania dwóch kwestii:
1) ustalenia minimalnej kwoty czynszu najmu,
2) okre lenia trybu najmu lokali.
W projekcie uchwa y okre lono, e czynsz najmu nie mo e by ni szy ni koszt finansuj cy
utrzymanie nieruchomo ci (tzw. czynsz ekonomiczny). Oczywi cie, wyliczony czynsz ekonomiczny
stanowi minimaln warto czynszu, czyli mo e by wy szy od wyliczonego czynszu ekonomicznego,
nie mo e by natomiast od niego ni szy. Uchwa a okre la te niezb dne sk adniki kalkulacji czynszu
ekonomicznego. Przyj to, e obowi zki wynajmuj cego i najemcy lokali u ytkowych s to same z
obowi zkami wynajmuj cego i najemcy lokalu mieszkalnego w zakresie ponoszonych kosztów.
Enumeratywnie wymienione sk adniki kalkulacji czynszu ekonomicznego s sk adnikami
bezpo rednio wynikaj cymi z przepisów prawa, tzn. s to sk adniki prawem wymagane:
Pozycje kalkulacyjne
Podstawy ustawowe
Uwagi
Koszty
utrzymania art. 61 Prawa budowlanego Pod sankcj grzywny
technicznego
art. 662 § 1 Kodeksu
cywilnego
art. 6a ustawy o ochronie
praw lokatorów
Amortyzacja budynku
art. 11 ust. 9 ustawy o rodki na zapewnienie lokalu
ochronie praw lokatorów
zamiennego po rozbiórce
budynku
Koszty administrowania
art. 44 i 45 ustawy o podatku Wymóg prowadzenia
dochodowym
od
osób dokumentacji do celów
podatkowych
fizycznych
Koszty utrzymania czysto ci art. 5 ustawy o utrzymaniu Pod sankcj grzywny
czysto ci i porz dku w
gminach
Ubezpieczenie budynku
art. 11 ust. 9 ustawy o rodki na zapewnienie lokalu
ochronie praw lokatorów
zamiennego w przypadku
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zdarzenia losowego
Podatek od nieruchomo ci
art. 2 ustawy o podatkach i Pod sankcj kary pieni nej
op atach lokalnych
lub grzywny
Koszt
nie ci galnych art. 61 Prawa budowlanego Konieczno wype nienia
nale no ci
art. 662 § 1 Kodeksu obowi zków wynajmuj cego
bez wzgl du na zw ok w
cywilnego
odp atno ci za lokale
Pozosta e koszty
art. 662 § 1 Kodeksu
cywilnego

Koszty technicznego utrzymania budynku
Utrzymanie budynków w odpowiednim - normowanym prawem budowlanym - stanie technicznym,
wymaga dokonywania okresowych remontów. Ich konieczno
wynika z zu ywania si
poszczególnych cz ci budynków.
Przeci tny okres trwa ci instalacji w budynku wynosi ok. 25 lat. Stolarka zu ywa si ca kowicie po
ok. 57 latach. Tynki maj trwa
ok. 62 lat. Jedynie fundamenty i ciany z materia ów ceramicznych
lub betonu wytrzymuj ponad 100 lat.
Koszty niezb dnych remontów bezpo rednio zale od sposobu utrzymania budynku w trakcie
eksploatacji. Systematyczne remonty bie ce pozwalaj zminimalizowa potrzeb remontu
kapitalnego. Z kolei niewykonywanie remontów bie cych wymusza przeprowadzenie remontu
kapitalnego o znacznym zakresie.
Koszty remontów mo na szacowa na podstawie kosztorysu i analizy eksploatacyjnej wybranego
budynku zbudowanego we wspó czesnej technologii.
Ta pozycja kalkulacyjna powinna opiera si na planowanych kosztach remontowych nieruchomo ci
w danym roku bud etowym.
Amortyzacja budynku
Stawka amortyzacyjna dla budynków niemieszkalnych wynosi 2,5 % warto ci pocz tkowej.
Koszty administrowania
Koszt ten wynika z ponoszonych kosztów administracyjnych wynajmuj cego (koszt p ac pracownika
administracyjnego, materia ów biurowych itp.). Koszt ten winien by okre lony na podstawie
planowanych kosztów w danym roku bud etowym.
Utrzymanie czysto ci
Koszt utrzymania czysto ci winien obejmowa jedynie koszt odnosz cy si do pomieszcze
wspólnych w nieruchomo ci (korytarze, ubikacje, schody, szatnie itp.). Nie wliczamy do kalkulacji
kosztu utrzymania czysto ci w pomieszczeniu najmowanym, gdy to po stronie najemcy le y
obowi zek oddania pomieszczenia w stanie takim samym, jak stan zastany (a wi c pomieszczenie
powinno by sprz tni te). Oczywi cie koszt utrzymania czysto ci to nie tylko koszt p acy
pracowników, ale równie koszt rodków czysto ci i wyposa enia stanowiska pracy.
Ubezpieczenie
Ka da nieruchomo winna by ubezpieczona co najmniej od ognia i innych szkód losowych. W
kalkulacji przyjmuje si faktycznie ponoszone koszty na ubezpieczenie budynku (nie mo e by
wynajmowany lokal w nieruchomo ci nie ubezpieczonej).
Podatek od nieruchomo ci
Podatek od nieruchomo ci winien by wyliczony wed ug stawek podatkowych obowi zuj cych na
terenie gminy I owa. Najem lokali u ytkowych jest bez w tpienia dzia alno ci gospodarcz , dlatego
nale y do wylicze przyjmowa stawki:
-

budynek – 18,36 z / m2 rocznie

-

grunty – 0,68 z / m2 rocznie

Stawki te nale y przeliczy odpowiednio na stawki dzienne lub godzinowe
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Nie ci galne nale no ci
Tworzenie rezerw na nie ci galne nale no ci jest podyktowane konieczno ci regularnego spe niania
bie cych op at np. za media. Nie regulowanie tych op at w wyniku zaleg ci niektórych najemców
prowadzi oby do wstrzymania wiadczenia us ug komunalnych i w zwi zku z tym
do
odpowiedzialno ci zbiorowej. Stopie nie ci galno ci winien by okre lony na podstawie danych
faktycznych wynajmuj cego. W skali kraju przyjmuje si , i wynajmuj cy nie uzyskuj i nie uzyskaj
nale no ci od ok. 10 % najemców.
Pozosta e koszty
Pozosta e koszty wynikaj ze specyficznych warunków po enia lokalu lub jego wyposa enia. Do
kosztów tych b dziemy zalicza np. utrzymanie zieleni wokó budynku czy te koszt ochrony budynku
(monitoringu).
Pozosta e koszty w postaci op at za o wietlenie (zu ycie energii), ogrzewanie (gaz) czy te zu ycie
wody powinny by regulowane na podstawie urz dze pomiarowych. Jednak w wyniku ich braku
mo liwe jest obci anie najemcy w formie rycza towej. W takim wypadku b
to pozosta e koszty.
Wspó czynnik wykorzystania pomieszcze
Wynajem pomieszcze u ytkowych na krótkie okresy czasu zwi zane jest z ryzykiem wynikaj cym z
wyst powania okresów niewykorzystania obiektu. Taki przypadek wyst pi jedynie w sytuacji, gdy
dane pomieszczenie w okresach pomi dzy kolejnymi najmami nie b dzie mog o by wykorzystane na
inne cele. Przyk adowo, najem sali w Gminnym Centrum Kultury i Sportu na przyj cia weselne nie
oznacza, e pomi dzy najmami pomieszczenia te nie mog by wykorzystane na inne cele; najem
natomiast pomieszczenia kaplicy cmentarnej (jest to szczególna forma najmu lokalu) b dzie obarczony
konieczno ci zastosowania w wyliczonej stawce najmu (op acie) wspó czynnika wykorzystania
pomieszczenia.
Je eli wi c w ci gu roku dane pomieszczenie jest wynajmowane przez np. 80 dni, wówczas wyliczony
minimalny czynsz najmu powinien by podzielony przez wska nik 80/365.
Wysoko czynszu
Kalkulacja czynszu ekonomicznego wyznacza nam poziom czynszu, poni ej którego nie mo na
ustala czynszu najmu. Ustalaj c czynsz najmu w wysoko ci równej wyliczonemu czynszowi
ekonomicznemu oznacza, e wynajmuj cy uzyska jedynie zwrot kosztów utrzymania lokalu.
Uchwa a nie odnosi si do samej techniki sporz dzania kalkulacji.
Koszty inne
Pozosta e koszty w postaci op at za o wietlenie (zu ycie energii), ogrzewanie (gaz), usuwanie
nieczysto ci (sta ych i p ynnych) czy te zu ycie wody powinny by regulowane na podstawie
odr bnej umowy. Koszty te s traktowane jako zwrot op at ponoszonych przez wynajmuj cego a nie
jako odsprzeda us ug. Z tego te powodu nie nale y do stawki czynszu dolicza stawek rycza towych
za zu ywane media.
Umowa okre laj ca sposób zwrotu op at ponoszonych przez wynajmuj cego za dostarczane media
powinna szczegó owo okre la sposób ustalenia ilo ci zu ytej energii elektrycznej, ogrzewania, gazu,
usuwania nieczysto ci sta ych i p ynnych czy te zu ycia zimnej i ciep ej wody w taki sposób, aby nie
by o adnych niejasno ci w sposobie ich rozliczenia.
Tak wi c najemca (równie najmuj cy lokal u ytkowy na okres co najmniej 1 miesi c) powinien
posiada podpisane z wynajmuj cym 2 umowy: na najem lokalu oraz na zwrot kosztów mediów w
lokalu.
Zwolnienia
W uchwale okre lono katalog zwolnie z p acenia czynszu najmu w takim samym brzmieniu, jak w
uchwale dotycz cej najmu lokali na okres d szy ni jeden miesi c (zwolnienie dotyczy czynszu
najmu, nie dotyczy natomiast obowi zku ponoszenia op at za zu yte media).
Sekretarz Gminy przypomnia , e w proponowanych zmianach do projektów uchwa wynikaj cych z
prac komisji sta ych Rady Miejskiej, równie w projekcie tej uchwa y zosta a zaproponowana
poprawka.
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Proponowana poprawka to zmiana tre ci § 6 ust. 1 pkt 1 o brzmieniu:
§ 6.1. Zwalnia si z czynszu za zajmowany lokal u ytkowy:
1) gminne jednostki o wiatowe, zwi zki, stowarzyszenia oraz inne organizacje spo eczne, które
nie prowadz dzia alno ci gospodarczej, o ile lokal u ytkowy nie jest zajmowany na zasadzie
wy cznosci.
osowanie poprawki:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Poprawka zosta a przyj ta jednog nie.
Pani A. Michalczuk – Radna
Zaproponowa a, eby rozszerzy zapis o: “zwalnia si jednostki o wiatowe dzia aj ce na terenie
gminy”. Taki zapis umo liwi by zwolnienie z czynszu równie Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w
owej, szko y dla której organem prowadz cym jest Powiat aga ski.
Wniosek zosta od ony do nast pnej sesji w celu sprawdzenia mo liwo ci prawnych.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
Ad. II pkt 5
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si – 1 (M.Sawicki)
Ad. II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W sprawie ustawienia lustra przy wyje dzie z autostrady poinformowa , e Zarz d Dróg
Wojewódzkich rozwa a przebudow barier, ale do czasu wykonania barier b dziemy wnioskowa o
ustawienie lustra.
So tys wsi Wilkowisko zg osi Burmistrzowi, e we wsi nie jest przestrzegany znak ograniczenia
pr dko ci i w zwi zku z tym droga jest w bardzo z ym stanie.
Pan Rodak poinformowa , e nawierzchnia drogi w najbli szym czasie b dzie poprawiona. Zg oszony
wniosek zostanie przeanalizowany przez Starostwo. Policja zostanie powiadomiona o sprawie w celu
zwi kszenia kontroli przestrzegania znaku ograniczenia pr dko ci.
Problem uci liwych zapachów z chlewni w Koninie istnieje od dawna. Podejmowane by y wst pne
rodki na zasadzie rozmów, bo brak jest prawnych rodków. Jedynie w ramach kodeksu cywilnego
siad mo e wyst pi do s du z powodu uci liwych zapachów. Ka dy indywidualnie mo e na drodze
cywilnej da zniesienia uci liwo ci.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przypomnia , e by a umowa mi dzy wsi a rolnikiem, w której
rolnik zobowi za si zaszczepi zakupione bakterie, które b
niwelowa nieprzyjemne zapachy
uci liwe dla mieszka ców.
Pan Sawicki przyzna , e przez pewien czas rzeczywi cie problem ten znikn , ale obecnie powróci i
podczas upa ów jest bardzo uci liwy dla mieszka ców wsi.
Ad.II pkt 7
Wobec wyczerpania si porz dku obrad Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej zamkn obrady XVII sesji Rady Miejskiej w I owej.
Na tym protokó zako czono. Protokó zawiera 12 stron, ponumerowanych od 1 do 12
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400 do godz. 1540
Protoko owa a:
Maria Soko owska

