
Uchwała Nr XXX/330/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 marca 2021 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na 

okres powyżej 3 lat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat  

§ 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wyraża się Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie 

– trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia do 31.12.2026r. części nieruchomości 

położonych w Masłowie Pierwszym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 874/2  

i nr 875/3 celem realizacji projektu budowy altany rekreacyjnej, w ramach przedsięwzięcia I.I.4 

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Przedłożony projekt zmiany uchwały Nr XXIII/252/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 

30 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia 

na okres powyżej 3 lat jest wynikiem zmiany lokalizacji altany rekreacyjnej zaprojektowanej 

ostatecznie zarówno na części działki nr 874/2 jak i części działki nr 875/3 położonych  

w Masłowie Pierwszym. 

Pierwotnie altana rekreacyjna została ujęta na działce nr 874/2 położonej w Masłowie 

Pierwszym, jednak po opracowaniu projektu budowlanego oraz po umieszczeniu altany na 

planie zagospodarowania przestrzennego zaistniała również konieczność uwzględnienia działki 

o numerze 875/3 obręb Masłów Pierwszy. 

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia I.I.4 Budowa, 

przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   


