
RADA POWIATU W OTWOCKU 
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38 
e-mail: rada@powiat-olwocki.pl

UCHW AŁA NR 276/XXXVII/18

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 
z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości ozn. jako część dz. ew. nr 51/3, 51/7, 

51/8, 51/9 obr. 48 w Józefowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr W A10/00057204/0

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 . 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Otwocki umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej jako część dz. ew. nr 
51/3, 51/7, 51/8 i 51/9 o łącznej pow. 711 m 2 w obr. 48, dla części których prowadzona jest 
księga wieczysta nr W A 10/00057204/0.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w7 życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomość oznaczona jako część dz. ew. nr 51/3, 51/7, 51/8 i 51/9 o łącznej pow. 
711 m2 w obr. 48 w Józefowie stanowi pas drogi publicznej powiatowej tj. ul. Piłsudskiego 
w Józefowie. Wskazany teren zabudowany jest obiektami stanowiącymi nakłady jego 
dotychczasowego użytkownika. Grunt jest użytkowany na podstawie umowy dzierżawy nr 
ZDP/26/2008 z dnia 17 października 2008 r. obowiązującej do dnia 17 października 2018 r. 
Dzierżawca wystąpił do Powiatu Otwockiego z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 10 lat.

Zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 
z dotychczasowym dzierżawcą wymaga zgody Rady Powiatu w Otwocku.


