
UCHWAŁA NR 1603/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 13 ust. 1 
i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 i 815), art. 52c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 i 1493), § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 
(Dz. U. 2016 r. poz. 1154) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 187/XXVIII/2001 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania 
nieruchomości na własność powiatu łódzkiego wschodniego, zbywania nieruchomości 
stanowiących własność powiatu oraz ich obciążenia, wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 162 z dnia 20 sierpnia 
2001 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 
14 m2, z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny ze sprzedażą artykułów spożywczych, 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 95-040 Koluszki, 
przy ul. Wigury 2, na okres od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r.

2. Produkty  sprzedawane w lokalu winny spełniać wymagania określone w art. 52c 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz


