
Uchwata Nr 349/XXX111/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 15 maja 2017 r. 

w sprawie wyraienia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uiytkowego w budynku 
Jachranka 75H 

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

o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z poin. 

zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

§ 1 

1. Wyraza sic zgodq na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uiytkowego o powierzchni 

21,33 m2 wraz z pomieszczeniem przynaleznym - piwnicg o powierzchni 9,79 m2, bedgcego 

wtasnoScig gminy Miasto i Gmina Serock potoionych w budynku Jachranka 75H, 

z przeznaczeniem na centralq telefonicznq, na okres 5 lat, na rzecz Orange Polska S.A. 

z siedzibq w Warszawie. 

2. Wyraia sic zgode na odstqpienie od obowigzku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

o kt6rej mowa w ust. 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do Uchwaty Nr 349/XXX111/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 

2017 r. w sprawie wyraienia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uiytkowego w budynku 

Jachranka 75H 

Nieprzerwanie od 2006 roku Orange Polska S.A. z siedzibq w Warszawie - wczeiniej 

Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibq w Warszawie jest najemcq lokalu uiytkowego o powierzchni 

21,33 mZ wraz z pomieszczeniem przynaleinym - piwnicq o powierzchni 9,79 m2, znajdujqcych 

siq w budynku pod adresem Jachranka 75H. 

Zgodnie z Uchwaiq Nr 204/XX1/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2012 r. oraz 

na podstawie umowy najmu GP.6845.3.1.2012 z dnia 21.05.2012 r. Orange Polska S.A. z siedzibq 

w Warszawie jest najemcq ww. lokalu od dnia 01.06.2012 r. do dnia 31.05.2017 r. 

Spotka terminowo reguluje ustalony czynsz w wysokoici 900,OO z i  brutto miesiqcznie. 

Ponadto prowadzona w lokalu dziatalnoik nie powoduje uciqiliwoici dla wtaicicieli lokali 

mieszkalnych usytuowanych w omawianym budynku. 

Obecnie najemca wyraia wolq dalszego uiytkowania lokalu uiytkowego wraz 

z pomieszczeniem przynaleinym na dotychczasowych warunkach przez maksymalnie moiliwy 

okres czasu. 

W iwietle przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorzqdzie gminnym w przypadku, 

gdy po umowie najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierajq kolejne umowy, ktorych 

przedmiotem jest ta sama nieruchomofi, konieczne jest podjecie uchwaty w sprawie wyraienia 

zgody na wynajmowanie nieruchomoici na kolejny okres. 

Z uwagi na dochody gminy uzyskiwane za najem ww. lokalu zasadne jest zawarcie kolejnej 

umowy najmu na okres 5 lat. 

Sporzqdzilo: Ewo Kuchto 


