
Uchwała Nr XLVII/479/2022  

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 czerwca 2022 roku 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części 

działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy oraz zgody na odstąpienie  

od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) Rada 

Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat części działki  

nr 102 o powierzchni 0,0220 ha  położonej w Barczy z dotychczasowym dzierżawcą. 

 

§ 2 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

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

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 



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

do uchwały Nr XLVII/479/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 czerwca 2022 roku  

 

 

Gmina jest posiadaczem działki nr 102 o pow. 0,1800 ha położonej w Barczy. 

Przedmiotem dzierżawy jest część powyższej działki o powierzchni 0,0220 ha. 

Ten teren był już wydzierżawiany wcześniej. Dzierżawcą była Pani Beata Maj, która 

jest zainteresowana kontynuacją dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gospodarczej – prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego. Dotychczasowy dzierżawca 

korzystał z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w umowie, 

wnosząc w terminie należne opłaty. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy 

użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów. 

Każdorazowe odstąpienie od przetargu wymaga zgody rady wyrażonej w formie 

uchwały. 

 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 2022r. poz. 559) 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

  

 

 

 

 




