
 

 

UCHWAŁA Nr  385/XLII/18 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 15 lutego 2018 roku 

 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako 

część działki numer 161/1 położonej w obrębie geodezyjnym 06-04 w Milanówku przy 

ulicy Zbigniewa Herberta 41  

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.), w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, 50) – Rada Miasta Milanówka  

u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wyraża zgodę na dzierżawę na czas określony do 30 czerwca 2047 r. nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej opisanej w załączniku literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-Ł-M 

w ewidencji gruntów jako część działki nr 161/1 w obrębie geodezyjnym 06-04 

o powierzchni 2194 m2 położonej w Milanówku przy ulicy Zbigniewa Herberta 41 na której 

znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 284 𝑚2. Przedmiot dzierżawy określa 

załącznik graficzny. 

2. Wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości opisanej w ust. 1. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka  

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 



Przygotował Adam Półka 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Z wnioskiem o dzierżawę części zabudowanej działki numer 161/1 położonej w Milanówku 

przy ulicy Zbigniewa Herberta 41 wystąpił Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego numer 5 

Społecznego Towarzystwa Oświatowej w Milanówku. Dyrektor szkoły zaproponował zawarcie umowy 

na czas określony. 

Obecnie Społeczne Liceum Ogólnokształcące użytkuje część nieruchomości na podstawie umowy 

dzierżawy na czas nieokreślony. W okresie korzystania z tej nieruchomości na podstawie umowy  

z 2 stycznia 2003 r. Społeczne Towarzystwo Oświatowe wzniosło budynek na potrzeby szkoły. Rosnące 

potrzeby i możliwości pozyskania dofinansowania powodują konieczność rozbudowy i podniesienia 

standardu bazy dydaktycznej placówki. Wnioskodawca przygotował „Wstępną koncepcję Nowej szkoły, 

oraz wykaz prac, które zostaną wykonane w latach 2018-2019”. 

Zamierzenia szkoły były prezentowane w dniu 24 listopada 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Budżetowej i Inwestycji. Komisja jednogłośnie poparła prośbę o dzierżawę pozostałej części 

użytkowanego budynku. 

W dniu 26 października 2018 r. przedstawiając sprawozdanie z prac Komisji, Rada Miasta przyjęła 

informację bez uwag. Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie użytkowana przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Milanówku. 

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rada 

gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

przedmiotowej nieruchomości 

Reasumując podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 


