
Uchwała Nr X/81/2015
Rady Gminy Masłów

z dnia 28 maja 2015 roku

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  dalsze  wydzierżawienie  części  działki  nr  153/3  o  
                      powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

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  153/3 o

powierzchni  0,4000  ha   położonej  w  Masłowie  Pierwszym  Pani  Barbarze  Borek,  zam.

Masłów Pierwszy, na okres jednego roku.

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.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



U z a s a d n i e n i e
do Uchwała Nr X/81/2015

Rady Gminy Masłów
z dnia 28 maja 2015 roku

Właścicielem  działki  nr  153/3  położonej  w  Masłowie  Pierwszym  jest

Gmina  Masłów.  Przedmiotem  dzierżawy  jest  część  powyższej  działki  o

powierzchni 0,4000 ha.

Ten teren był już wydzierżawiany wcześniej. Dzierżawcą była Pani Zofia

Borek, która zmarła w trakcie trwania dzierżawy. W jej prawa wstąpiła m.in.

córka Pani Barbara Borek, która 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.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna
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