
                              
  

Uchwała  Nr LVI/542/2014 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 11 września 2014 roku 
 

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w gminie 

Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 22/8 w obrębie 13-Sobiekursk 

stanowiącej własność Gminy Karczew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      

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

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz Województwa Mazowieckiego 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka ew. nr 22/8 w obr. 13-Sobiekursk w gminie Karczew, z przeznaczeniem na budowę 

linii telekomunikacyjnej.  

            2. Granice obszaru przeznaczonego do dzierżawy oznaczonego literami A-B-C-D-A 

przedstawione są na załączniku graficznym  stanowiącym integralną część uchwały. 

  

 § 2. Dzierżawa będzie ustanowiona na okres 20 lat. 

 

 § 3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000518&min=1


 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 16.07.2014 r. Województwo Mazowieckie wystąpiło z prośbą o wydzierżawienie 

części działki o nr ew. 22/8 z obr. 13-Sobiekursk, o pow. ok 378 m
2
, pod budowę linii 

telekomunikacyjnej w relacji Sobiekursk – Karczew dla realizacji, utrzymania i zarządzania siecią 

szerokopasmową w ramach projektu „Internet Dla Mazowsza”.  

Granice obszaru przeznaczonego do dzierżawy oznaczonego literami A-B-C-D-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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) jest 

uzasadnione faktem, iż wybudowana linia telekomunikacyjna stworzy możliwość dostarczenia 

usług szerokopasmowych dla instytucji publicznych i mieszkańców Gminy. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

    Tadeusz Marton 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000518&min=1



