
Uchwała Nr XXXVIII/300/2013 
Rady Gminy Masłów

z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/4 o powierzchni 
                    0,2168 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) Rada Gminy

Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Masłów wyraża  zgodę na dalsze  wydzierżawianie  części  działki  nr  257/4  o

powierzchni  0,2168  ha,  położonej  obrębie  ewidencyjnym  Wola  Kopcowa  dla

Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych  „KANRYD”  Jerzy  Rydlewski,  Wojciech  Kania

Spółka Jawna,  na okres do 30.11.2013r.

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

§ 2.

Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1, przedstawiony jest na załączniku graficznym Nr

1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXVIII/300/2013
Rady Gminy Masłów

z dnia 26 września 2013 roku

Gmina  jest  właścicielem  działki  nr  działki  nr  257/4  o  powierzchni  1,0387  ha,

położonej  obrębie  ewidencyjnym  Wola  Kopcowa.  Przedmiotem  dzierżawy  jest  część

powyższej działki o powierzchni 0,2168 ha.

Ten teren był już wydzierżawiany wcześniej. Dzierżawcą było Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych  „KANRYD”  Jerzy  Rydlewski,  Wojciech  Kania  Spółka  Jawna,  które  jest

zainteresowana kontynuacją dzierżawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) uchwała rady gminy jest wymagana w

przypadku, gdy po umowie zawartej  na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne

umowy,  których przedmiotem jest  ta  sama nieruchomość;  do czasu określenia  zasad wójt

może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


	U z a s a d n i e n i e

