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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

Na podstawie §12 Uchwały Nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012 roku 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
Wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3715 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Panią Renatą Dych, Panią Lilianą Konieczną, Panią Elżbietą Faryńską-
Kozieł i Panią Grażyną Wróblewską działające jako spółka cywilna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Laboratorium Medyczne „ANALITYK” s.c. z siedzibą w Wągrowcu kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego o powierzchni 18,90 m2 położonego na I piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu 
wraz z współużytkowaniem holu, korytarza i sanitariatów. Lokal mieści się w budynku na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, oznaczonej w ewidencji numerem działki 541/3 o powierzchni 
0,5098 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu księga wieczysta 
nr PO1B/00038391/2. 

§ 2. Zawarcie umowy nastąpi na czas określony do trzech lat. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Wągrowieckiego 

 
 

Małgorzata Osuch 

Uzasadnienie  
Zgodnie §12 Uchwały Nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie 
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3715 ze zm.) na zawarcie przez strony, po umowie zawartej na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Mając na 
uwadze powyższe, podjecie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu Wągrowieckiego jest uzasadnione.
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