
PROJEKT 
 

UCHWAŁA Nr ……/………/19 
Rady Miasta Milanówka 

z dnia  …………………… 2019 roku 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości 

stanowiącej działkę ew. nr 42 z obrębu 06-06, położoną przy ul. Długiej w Milanówku  

oraz na odstąpienie od trybu przetargowego. 

 

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

Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.) – Rada Miasta Milanówka  

u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 42 z obrębu 06-06, dla której nie została założona 

księga wieczysta, w granicach nie większych niż przedstawione na załączniku graficznym  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

opisanej w § 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 
Rady Miasta Milanówka 

 
Janina Moława 

 
 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Z dniem 31 maja 2019 r. dobiega końca okres na jaki została zawarta umowa dzierżawy części 

działki ew. nr 42 z obrębu 06-06, będącej w samoistnym posiadaniu Gminy Milanówek. 

Przedmiotowa działka stanowi wąski pas gruntu o powierzchni 408 m2, częściowo ogrodzony razem  

z innymi działkami stanowiącymi własność Gminy. Pozostałą część, o powierzchni około 224 m2, 

stanowi grunt, który na podstawie zawartej w dniu 20 maja 2009 r. umowy dzierżawy został 

przyłączony do działki sąsiedniej i razem z nią ogrodzony oraz grunt zagospodarowany jako podjazd 

do nieruchomości dzierżawcy. 

Teren ten, przed oddaniem go w dzierżawę, stanowił niewielką zaniedbaną przestrzeń pomiędzy 

zabudowanymi i ogrodzonymi działkami. Dotychczasowy dzierżawca uprzątnął znajdujące się  

na działce gruzowisko i zagospodarował ją wraz ze swoją nieruchomością, co bez wątpienia poprawiło 

estetykę tego miejsca. 

Działka ta, ze względu na swój rozmiar i położenie, nie może być samodzielnie 

zagospodarowana przez Gminę. Ponadto, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada tytułu własności  

do przedmiotowej nieruchomości, a jedynie jest jej samoistnym posiadaczem, w rozumieniu  

art. 336 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dzierżawy jest przejawem faktycznego władztwa  

nad nieruchomością i może stanowić jedną z przesłanek uprawdopodabniających własność Gminy  

w ewentualnym postępowaniu w sprawie zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości. 

Biorąc pod uwagę przede wszystkim położenie działki oraz wkład dotychczasowego dzierżawcy 

w urządzenie przedmiotowej nieruchomości, zasadnym jest wydłużenie okresu obowiązywania 

umowy dzierżawy na czas nieokreślony, co stanowić będzie rozwiązanie korzystne, zarówno  

dla Dzierżawcy, jak i Gminy.  

Reasumując, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała Monika Nietrzebka 


