
                             
  

Uchwała  Nr XLIX/475/2014 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 25 lutego 2014 roku 
 

        w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych w mieście Karczew 

oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 500, 502, 504 w obrębie 33  

stanowiących własność Gminy Karczew i działki nr 501 w obrębie 33 znajdującej się 

we władaniu Gminy Karczew. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na użyczenie części nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 

ok. 1,6543 ha, stanowiących własność Gminy Karczew i znajdującej się we władaniu Gminy 

Karczew, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr  500, 501, 502 i 504 w obr. 33 w 

mieście Karczew, na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” z przeznaczeniem na wykonanie 

dwóch boisk piłkarskich. Użyczenia dokonuje się na czas nieoznaczony. Granice obszaru 

przeznaczonego do użyczenia oznaczonego literami A-B-C-D-E-F-G-H-A przedstawione są na 

załączniku graficznym  stanowiącym integralną część uchwały. 

  

 § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.                                                                                              

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 11.02.2014 r. Prezes Zarządu LKS Mazur Karczew – Sławomir Olszewski wystąpił 

z prośbą o nieodpłatne wydzierżawienie terenów Wspólnoty Pastwiskowej, przy Moczydle na dwa 

boiska piłkarskie. Obszar ten znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych 

MOSiR jest tradycyjnie użytkowany, przez mieszkańców Karczewa, jako teren rekreacyjny, na 

którym znajduje się tymczasowe boisko do gry. 

Granice obszaru przeznaczonego do użyczenia oznaczonego literami A-B-C-D-E-F-G-H-A 

przedstawione są na załączniku graficznym  stanowiącym integralną część uchwały. 

 Odstąpienie od wymogu przetargu, o którym mowa w art.  37 ust. 4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze 

zmianami) jest uzasadnione faktem, iż wybudowane boiska będą powszechnie dostępne do użytku 

publicznego przez mieszkańców Karczewa. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 




