
Projekt 
UCHWAŁA Nr ………/…………/22 

Rady Miasta Milanówka 
z dnia  ………………  2022 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 16 

w Milanówku na działalność Centrum Usług Społecznych w Milanówku na okres dłuższy niż 3 lata.  

 

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

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Kościuszki 16 w Milanówku 

na działalność Centrum Usług Społecznych w Milanówku, na okres dłuższy niż 3 lata.  

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Przewodniczący 

       Rady Miasta Milanówka  

   Piotr Napłoszek 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
w przypadku, gdy po upływie dzierżawy na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres dłuższy niż 3 lat, konieczne jest 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na kolejny 
okres. Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami upoważnia radę miasta do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata lub czas nieoznaczony.  
Sytuacja lokalowa Centrum Usług Spolecznych w Milanówku (CUS) jest nastepująca: 
Od 1 lipca 2018 roku działalność statutowa jest realizowana przez jednostkę w lokalu 
wynajmowanym na indywidualnym rynku nieruchomości. Ostatnia (druga) umowa najmu lokalu 
przeznaczonego na siedzibę główną Centrum Usług Społecznych przy ul. Kościuszki 16  została 
zawarta jedynie na rok budżetowy, tj. od 01.05 2022r. do 31.12.2022r. (pierwsza umowa była 
zawarta na okres od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2022 roku). Aktualna umowa na wygasa 31 
grudnia  2022 roku. Zgodnie z zapisem zawartym w umowie, w celu realizacji powyższego 
uprawnienia najemca najpóźniej w terminie 2 miesięcy przed wygaśnięciem umowy (czyli do 31 
października 2022roku), jest zobowiązany powiadomić wynajmującego na piśmie o zamiarze jej 
ewentualnego przedłużenia. 
Obecnie CUS w celu realizacji zadań statutowych (w tym realizacji trzech projektów unijnych) działa 
łącznie w 6 lokalizacjach pomieszczeń wynajmowanych na lokalnym rynku nieruchomości, w tym 
siedziby głównej CUS przy ul. Kościuszki 16. Jedynie niewielka część zadań statutowych 
dedykowanych seniorom jest realizowana w budynku pozostającym w zasobach Gminy Milanówek 
tj. przy ul. Inżynierskiej 3a, w którym działa Męska Szopa.  
Dla usprawnienia pracy CUS oraz dla dalszego podnoszenia jakości usług społecznych, sytuacja 
wymaga zapewnienia ciągłości działań jednostki w dotychczasowej  lokalizacji, która jest łatwo 
dostępna dla mieszkańców zarówno po względem  dotarcia komunikacyjnego, jak i standardów 
pracy oraz dostępu do sieci rozwoju technologicznego.  
Aktualnie miesięczny  koszt wynajmu lokalu na potrzeby siedziby głównej CUS wynosi  6.500,00 zł 
netto, to jest 7.995,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 001/00) 
brutto, w tym podatek VAT. Wydatki poniesione w roku 2021 i prognozowane na rok 2022 na 
wynajem i utrzymanie siedziby CUS przedstawiają się następująco: 

1. Wydatki za rok 2021 poniesione na wynajem i utrzymanie lokalu CUS ul. Kościuszki 16. 
Razem wydatki poniesione  na wynajem lokalu ul. Kościuszki 16 w 2021 r. czynsz  90 774,00 zł 
Koszty utrzymania lokalu ul. Kościuszki 16     
Energia     8 421,01 zł 
Gaz     7 400,54 zł 
Woda             289,61 zł 
Ścieki              859,47 zł 
Razem  utrzymanie 16 970,63 zł  
Razem poniesione wydatki na wynajem i utrzymanie w 2021 r. 107 744,63 zł 

2. Przewidywane wdatki za okres styczeń-grudzień 2022r. na wynajem i utrzymanie lokalu 
ul.Kościuszki 16 

Prognozowane roczne  opłaty za wynajem lokalu ul. Kościuszki 16 w 2022 r. czynsz  94 833,00 zł. 
Prognozowane koszty utrzymania lokalu ul. Kościuszki 16 
Energia    13 731,00 zł 



Gaz    12 810,00 zł 
Woda               732,00 zł 
Ścieki                843,00 zł 
Razem   28 116,00 zł  
Razem prognozowane wydatki na wynajem i utrzymanie lokalu przy ul. Kościuszki 16 w 2022 r.

 122 949,00 zł 
Sytuacja lokalowa Centrum Usług Społecznych jest trudna z uwagi na brak w zasobach lokalowych 
Gminy Milanówek lokalu, który mógłby być przeznaczony na siedzibę Centrum Usług Społecznych. 
Dalszy najem lokalu położonego w Milanówku przy ul. Kościuszki 16 na potrzeby prowadzenia 
działalności przez Centrum Usług Społecznych w Milanówku na kolejny okres, spełni wymogi 
dostepności oraz  zapewni stabilizację funkcjonowania jednostki, a także miejsc pracy dla jej 
pracowników. 
Mając na uwadze powyższe  podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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