
   Uchwała Nr IV/36/15 

Rady Gminy Masłów 

     z dnia 29 stycznia 2015 roku 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku  w Mąchocicach 

Kapitulnych nr 66 oraz dzierżawę części działki  nr ewid gruntu 901/1 w Mąchocicach 

Kapitulnych. 
 

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. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. 

zm.),  art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. Nr 102 z 2010r. Poz.651 Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Gminy Masłów wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą Panem  

Leszkiem Leśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ Gabinet 

Weterynaryjny Pterodaktyl lek. wet. Leśniewski Leszek.” umowy najmu lokalu użytkowego 

w budynku położonym w Mąchocicach Kapitulnych 66, o łącznej powierzchni    220,17  m2 

,z przeznaczeniem na cele prowadzenia lecznicy dla zwierząt oraz mieszkalne, oraz dzierżawy 

gruntu nr ewid. 901/1 o pow. 0,0692 ha w Mąchocicach Kapitulnych  na okres  do 

31.12.2015r. 

Szczegółowe zasady najmu zostaną określone w umowie. 

 

§ 2. 

Przedmiot najmu, 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 
 



 

                 Uzasadnienie do                  
Uchwały Nr IV/36/15 
Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

 

 

Gmina jest właścicielem gruntu nr ewid. 901/1 oraz budynku w Mąchocicach 

Kapitulnych 66  tzw. „Agronomówki”.   

 Przedmiotem najmu  jest ww. budynek o łącznej  powierzchni 220,17 m2 oraz 

dzierżawa części działki nr ewid. 901/1 o pow. 0,0692 ha przynależna do budynku. 

Część budynku jest w tej chwili wynajmowana od 2013r. przez  Pana Leszka 

Leśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ Gabinet Weterynaryjny 

Pterodaktyl lek. wet. Leśniewski Leszek.”, który złożył wniosek do Urzędu Gminy w 

Masłowie o dalsze wynajęcie oraz rozszerzenie przedmiotu najmu na całość budynku, co 

umożliwi przeznaczenie części pomieszczeń na cele mieszkalne  konieczne do pełnienia 

całodobowych dyżurów w zakresie pomocy weterynaryjnej na terenie Gminy Masłów. 

 

Czynsz naliczono  zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy Masłów. 

Umowę zawiera się na okres do 31.12.2015r.  

 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 

 

 

 

 

 


