
Uchwata Nr 463/XL111/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnla 2018r. 

w sprawie: wydzieriawienia czeici nieruchomoici zlokalizowanej przy ul. Pultuskiej 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 2017 r., poz.1875 t.j.) oraz art.13 ust.1 i 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomo<ciami (0z.U. z 2018 r., poz.121 re zm.) uchwala sig, co nastepuje: 

4 1 
1. Wyraia sig zgodg na wydzieriawienie czgki nieruchomoici poloionej w Serocku przy 

ul. PuRuskiej, oznaczonej jako dzialka nr 2914 w obrgbie 12, o powierzchni 16 m2, bgdgcej 
wtasnoiciq gminy Miasto i Gmina Serock, na okres 5 lat. 

2. Lokalizacjg terenu przeznaczonego do oddania w dzieriawq przedstawia zalgcznik graficzny do 
niniejszej uchwaty. 

3. Wyraia sig zgodg na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia umowy dzieriawy 
nieruchomoici, o kt6rej mowa w ust.1. 
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Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjgcia. 



Uzasadnienie do uchwaty Nr 463/XL111/2018 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie wydzieriawienia 
nieruchomoici p n y  ul. Pukuskiej w Serocku 

Dzialka nr 2914 obr. 14 poloiona jest przy ul. Puttuskiej w Serocku. 
Czqft ww. nieruchomofci o powierzchni 16m2 jest wydzieriawiona na podstawie umowy 

zawartej na okres 5 lat do dnia 31.05.2018r. Na gruncie bqdgcym przedmiotem umowy usytuowany 
jest kiosk handlowy bqdgcy wlasnoiciq dzieriawcy. Obecnie dzieriawca wyraia wolc dalszego 
uiytkowania gruntu. 

W 9wietle pnepisu art.18 ust.2 pkt.9 1it.a ustawy o samorzgdzie gminnym w przypadku, gdy 
po umowie dzieriawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierajq kolejne umowy, kt6lych 
przedmiotem jest ta sama nieruchomoft, konieczne jest podjqcie uchwaty w sprawie wyraienia 
zgody na wydzieriawienie nieruchomoici na kolejny okres. 

Z uwagi na dochody gminy uzyskiwane z tytulu dzieriawy czqfci rzeczonego gruntu zasadne 
jest, poczgwszy od dnia 01.06.2018r., zawarcie kolejnej umowy dzieriawy dotyczqcej czqfci 
W/W nieruchomoki. 

Sparzqdzilo: Mona Miem0 




