
Uchwala Nr 286/XXV1112016 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie wydzieriawienia czqSci nieruchomoSci stanowiqcej dzialkq nr 53 w obrqbie 07 
w Serocku 

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 z pbzn. zm.) 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: 

9 1 
I. Wyrata siq zgodq na zawarcie umowy dziertawy czeSci nieruchomoSci o powierzchni 

0,0150 ha bqdqcej wlasnoSciq gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiqcej czqSC dzialki 

nr 53 pdotonej w obrqbie 07 przy ul. Pultuskiej 64 w Serocku, przedstawionej na zalqczniku 

graficznym, na rzecz Teresy Wincel, na okres 5 lat. 

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

dzieeawy ww. nieruchomoSci. 

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

ksiqgq wieczystq KW WA1 U0002221319. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 286/XXV1112016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
28 listopada 2016 r. w sprawie wydzieriawienia czqsci nieruchomoSci stanowiqcej dzialkq 
nr 53 w obrqbie 07 w Serocku 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorzqdzie gminnym w przypadku, 

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

kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomobk, konieczne jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej na 

wydziertawienie nieruchomobci na kolejny okres. 

W przypadku wymienionym w uchwale w dniu 31.12.2016 r. uplywa termin obecnej urnowy dziertawy, 

a dziertawca wyrata wole kontynuowania dziertawy. Zasadne jest zatem pocqwszy od dnia 

01 .01.2017 r. zawarcie kolejnej umowy dziertawy nieruchomoSci na okres kolejnych 5 lat. 

Przedrniotowy grunt stanowi czqbk dzialki nr 53 o powierzchni 0,0150 ha pdotonej przy 

ul. Pultuskiej 64 w obrebie 07 w Serocku. Calkowita powierzchnia dzialki nr 53 wynosi 0,4732 ha. 

Na dziertawionej nieruchomobci usytuowany jest budynek handlowo-uslugowy wybudowany przez 

dziertawq. 

Z uwagi na dochody gminy uzyskiwane za dziertawq grunt6w zasadne jest zawarcie kolejnej 

umowy dziertawy dotyczqcej ww. nieruchomobci. 

Spoffqdzire: Ewe Kuchta 




