
Uchwala Nr 464/XL111/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 kwietnia 2018r. 

w sprawie: wydzieriawienia czqici nieruchomoici zlokalizowanej w miejscowoici Zegrze obrqb 
Jadwisin 

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 
nieruchomo9ciami (D2.U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje: 

1. Wyraia siq zgodq na wydzieriawienie nieruchomoici stanowigcej wtasnoii gminy Miasto 
i Gmina Serock, oznaczonej jako czqft dziatki nr 111/216, potoionej w miejscowoki Zegrze 
obrgb ewidencyjny Jadwisin, o powierzchni ok. 10 m2, pod usytuowanym urzgdzeniem 
reklarnowym, 
na okres 5 lat. 

2. Lokalizacjq terenu przeznaczonego do oddania w dzieriawq przedstawia zakcznik graficzny 
do niniejszej uchwaty. 

3. Wyraia siq zgodq na odstqpienie od obowigzku przetargowego trybu zawarcia umowy dzieriawy, 
o kt6rej mowa w ust.1. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaw Nr 464/XL111/2018 Rady Miejskie] w Serocku w sprawie wydzieriawienia 
nieruchomofci w miejscowoQi Zegrze i w miefcle Serock 

Dzialka nr 111/216 ploiona jest w miejscowoici Zegrze obrqb Jadwisin gm. Serock. 
Czqit ww. nieruchomoici o pow. ok 10m2 jest wydzieriawiana na podstawie umowy 

zawartej na okres 5 lat do dnia 31.03.2018r. Na gruncie bqdqcym przedmiotem umowy usytuowane 
jest urzgdzenie reklamowe. Obecnie dzieriawca wyraia wolq dalszego uiytkowania gruntu. 

W fwietle przepisu art.18 ust.2 pkt.9 1it.a ustawy o samorzadzie gminnym w przypadku, gdy 
po umowie dzieriawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierajq kolejne umowy, kt6rych 
przedmiotem jest ta sama nieruchomoft, konieczne jest podjqcie uchwaty w sprawie wyraienia 
zgody na wydzieriawienie nieruchomoici na kolejne lata. 

Z uwagi na dochody gminy uzyskiwane z tytulu dzieriawy czqici rzeczonego gruntu, zasadne 
jest, poczqwszy od dnia 01.04.2018r., zawarcie kolejnej umowy dzieriawy dotyczqcej czqici w/w 
nieruchomofci. 

Sparzqdzila: Marta Miema 




