
Uchwala Nr 429/XL/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 styunia 2018r. 

w sprawie: wydzieriawienia nieruchomofci we wsi Kania Nowa. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6fn.zm.) oraz art.13 ust.1 i 37 ust.4 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomofciami (Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z p6fn.zm.) uchwala sic co nastepuje: 

1. Wyraia sig zgodg na wydzieriawienie nieruchomofci poloionej we wsi Kania Nowa, bgdqcej 
w posiadaniu samoistnym gminy Miasto i Gmina Serock, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako 
dzialka nr 203, o powierzchni 169 m2, na cele letniskowe, na okres 3 lat, na rzecz Pana Stefana 
Wateki, kt6ry korzystal ostatnio z tej nieruchomofci na podstawie umowy GP.6845.1.15.2014 
z dnia 28.01.2015r. 

2. Wyraia sip zgode na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia umowy dzieriawy 
nieruchomoJci, o kt6rej mowa w ust.1. 
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Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaiy Nr 429/XL/2018 Rady Mlejskiej w Serocku w sprawie wydzieriawienia 
nieruchomofcl we wsl Kania Nowa. 

Pan Stefan Waleka dzieriawil dzialkg nr 203 we wsi Kania Nowa na podstawie umowy 
zawartej na okres 3 lat do dnia 31.12.2017r. Celem umowy bylo dzieriawienie dziatki, kt6ra 
w polqczeniu z dzialkami nr 19812, nr 198/4, nr 215/1, nr 21611 i nr 217 bgdqcymi wlasnofciq 
dzieriawcy, uiytkowana jest na cele letniskowe. Obecnie dzieriiawca wyraia wolg dalszego 
dzieriawienia przedmiotowego gruntu. 

W fwietle przepisu art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy o samorzqdzie gminnym w przypadku, gdy 
po umowie dzieriawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawieraja kolejne umowy, kt6rych 
przedmiotem jest ta sama nieruchomoft, konieczne jest podjgcie uchwaly w sprawie wyraienia 
zgody na wydzieriiawienie nieruchomogci na kolejny okres. 
W oparciu o art. 337 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, oddanie nieruchomofci 
w posiadanie zaleine osobie trzeciej, nie pozbawia gminy prawa do jej posiadania samoistnego. 

Z uwagi, ii dochody gminy realizowane sq m.in. z tytutu oplat za dzieriawe zasadne jest 
kontynuowanie umowy z wnioskodawq na kolejne lata. 

Sponqdzlla: Marta Mierzwo 


