
UCHWAŁA NR XXXVII/363/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego nr 9 wraz z gruntem położonego na działce 
oznaczonej nr ewidencyjnym 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 599 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Wierzbinek wyraża zgodę na wydzierżawienie lokalu usługowego nr 9 wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 189,62 m2 oraz udział w gruncie wynoszący 330,80 m2 
pod działalność służby zdrowia dotychczasowemu dzierżawcy na okres 1 roku. Przedmiotowy lokal nr 9 położony 
jest na parterze w budynku nr 11 w miejscowości Sadlno na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 
129 o powierzchni 0,1700 ha w obrębie geodezyjnym Sadlno gm. Wierzbinek (wejście główne do budynku od 
strony drogi powiatowej)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Włodzimierz Gemziak
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Uzasadnienie
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wra z z gruntem położonego na działce oznaczonej 
nr ewidencyjnym 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 
9 lit. a Ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad 
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również 
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. Rada Gminy Wierzbinek wyraziła zgodę na wydzierżawienie na kolejny okres 
lokalu usługowego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 189,62 m2 oraz udziału 
w gruncie wynoszącego 330,80 m2 pod działalność służby zdrowia dotychczasowemu dzierżawcy na okres 1 roku, 
który dzierżawił ten lokal w okresie od 03.01.2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 
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