
Uchwaka Nr 253lXXIVl2016 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 wrzesnia 2016 r. 

w sprawie wydzieriawienia czq4ci nieruchomoSci stanowiqcej dzialkq nr 409 
w obrgbie Skubianka gm. Serock 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pbfn. zm.) 

Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyrata siq zgode na zawarcie umowy dziertawy czqSci nieruchomoSci o powierzchni 

0,0026 ha bqdqcej wlasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock polotonej w obrebie Skubianka 

gm. Serock, stanowiqcej czqSC dziajki nr 409, przedstawionej na zalqczniku graficznym, na 

okres 5 lat na rzecz Arkadiusza Krztonia. 

2. Wyrata sie zgodq na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dziertawy ww. nieruchomoSci. 

3. Dla nieruchomoSci Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydzial Ksiqg Wieczystych prowadzi 

ksiqgq wieczystq KW WA1 L/00015320/0. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Serocku w sprawie 

wydzieriawienia nieruchomoSci stanowiqcej czeSC dzialki nr 409 w obrqbie Skubianka 

grn. Serock 

Od 2014 roku Pan Arkadiusz Krztori jest dziertawcq czqSci przedmiotowej nieruchomobci. 

Grunt ten stanowi czqSC dzialki nr 409 polotonej w obrqbie Skubianka gm. Serock na podstawie 

zawartej umowy. Calkowita powierzchnia dzialki nr 409 wynosi 2,9028 ha. Dziertawiona 

nieruchomoSC wykorzystywana jest w celu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej - sprzedaty 

m.in. zniczy przy cmentarzu parafialnym. 

Obecnie dzier2awca wyrata wolq dalszego utytkowania gruntu przez kolejne 5 lat. 

W Swietle przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorzqdzie gminnym w p~ypadku, 

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

kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomobt, konieczne jest podjecie uchwaly w sprawie 

wyratenia zgody na wydzieriawienie nieruchomoSci na kolejny okres. 

Z uwagi na dochody gminy uzyskiwane za dziertawq gruntu zasadne jest zawarcie kolejnej 

umowy dziertawy dotyczqcej ww. nieruchomo8ci. 

Sponqdzite: Ewa Kuchta 




