
UCHWAŁA Nr 417/XLIX/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 8 września 2021 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 105 i 106 z obrębu 05-03, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym. 

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

z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, 2021 r. poz. 11,234  

i 815) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę osobom fizycznym części nieruchomości położonej  

w Milanówku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 105 i 106  

z obrębu 05-03, w celu budowy i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci 

wodociągowej. Maksymalny zasięg granic terenu dzierżawy został zilustrowany na załączniku graficznym 

nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Wiceprzewodniczący 

      Rady Miasta Milanówka 

 

     Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynął wniosek osób fizycznych (l.dz. 03682.2021), związany  

z udostępnieniem nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, ul. Marzeń, na cele umieszczenia  

w niej infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej.   

Z uwagi na to, że przedmiotowa nieruchomość nie stanowi drogi publicznej, nie mają tutaj zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), a jej 

udostępnienie możliwe jest poprzez zawarcie umowy dzierżawy.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do czasu 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony, Burmistrz może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta. Co do zasady, zawarcie umów użytkowania, najmu lub 

dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. 

Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 

umów, na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

Planowana do wybudowania sieć wodociągowa jest niezbędna w celu zasilenia w wodę nieruchomości 

będących własnością Wnioskodawców, dlatego też zasadnym jest odstąpienie od trybu przetargowego 

zawarcia umowy dzierżawy. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza obszarem objętym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na jej położenie, umieszczenie ww. 

urządzenia infrastruktury technicznej nie narusza znacząco możliwości jej zagospodarowania.  

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 poz. 2028), który stanowi, że osoby, które 

wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe mogą je przekazać odpłatnie gminie, 

zasadnym jest zawarcie umowy dzierżawy na czas określony – do czasu przekazania sieci wodociągowej 

gminie.  

Do tego czasu, Inwestor zobowiązany będzie ponosić opłatę z tytułu dzierżawy terenu w wysokości 

adekwatnej do powierzchni zajętej przez urządzenie i obowiązujących stawek wynikających  

z Zarządzenia Nr 18/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 6 lutego 2018 r.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


