UCHWAŁA NR 606/XXIX/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie na czas nieokreślony,
stanowiącej ich własność części działki Nr 55/15 o powierzchni 10 m2 położonej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego,
z przeznaczeniem na zatokę dla pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zakresie
zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Błauciak

U z as ad n i e n i e
Dotychczasowa lokalizacja gniazda ludmerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanego na
chodniku przy ul. Sikorskiego w Węglińcu, powoduje utrudnienia w komunikacji ruchu pieszych, ponieważ ich
usytuowanie zmusza do zejścia na jezdnię, co może prowadzić do sytuacji związanej z zagrożeniem ich bezpieczeństwa
oraz dodatkową uciążliwością dla kierujących pojazdami. W celu uniknięcia kolizji związanej z naruszeniem przepisów
ruchu drogowego – zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( z późn.
zmianami) wydzierżawienie od PKP wymienionej dz. nr 55/15 pozwoli na wybudowanie zatoki, do której będzie można
cofnąć pojemniki na odpady, tak aby nie utrudniały one przejścia dla pieszych w tym miejscu.
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz.
594 z późn. zm.) przy zawarciu umowy najmu na czas nieokreślony wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.
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