
UCHWAŁA Nr 23/III/2014 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 grudnia 2014r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres powyżej trzech lat 

oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

użytkowania. 

 

 

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

( tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn.zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014roku, poz. 518 z późn. zm.) Rada 

Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości na rzecz Województwa 

Mazowieckiego stanowiącej część działek o numerze ewidencyjnym 427/3,427/5  

położonych we wsi Nowe Miasto będących własnością Gminy Nowe Miasto na okres do 

31 grudnia 2035 roku z przeznaczeniem na umieszczenie doziemnego rurociągu 

kablowego związanych z projektem „Internet dla Mazowsza”. 

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

użytkowania. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

 

                            Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr 23/III/2014 

Rady Gminy Nowe Miasto  

z dnia 30 grudnia 2014 roku 
 

 

       Działki numer 427/3,427/5 położona we wsi Nowe Miasto stanowi własność gminy Nowe 

Miasto . Agencja Rozwoju Mazowsza działająca w imieniu Zarządu Województwa 

Mazowieckiego wystąpiła do Wójta Gminy Nowe Miasto o zawarcie umowy użytkowania na 

w/w nieruchomość na rzecz Województwa Mazowieckiego.  

Działka niezbędna jest na zlokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych w postaci szafy 

telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnej, przyłącza energetycznego, doziemnego 

rurociągu kablowego długości 24m oraz kontenera teletechnicznego z ogrodzeniem. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „ Internet dla Mazowsza”- RPOWM 

2007-2013.   

       Art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 

2014 poz.518 z późn. zm.) upoważnia odpowiednio Radę Gminy do wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu ,użytkowania lub 

dzierżawy. 

       Na podstawie wniosku o zawarcie umowy użytkowania proponuje się wyrażenie zgody na 

zawarcie umowy użytkowania do 2035 roku w trybie bezprzetargowym. 

 

 

 

 

 


