
                              
  

UCHWAŁA  Nr XXXIX/357/2017 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 21 czerwca 2017 r. 
 
w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. o nr 2/11 i 9/2 w obrębie 15 w mieście 

Karczew będącej we władaniu samoistnym Gminy Karczew 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.
2
) uchwala się, co 

następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. o nr 2/11 i 9/2 w 

obrębie 15 w mieście Karczew, z przeznaczeniem pod budowę miejsc parkingowych na okres 10 lat 

na rzecz MARFLEX-M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie, przy ul. Przemysłowej 

4, 05-480 Karczew. Granice przedmiotu dzierżawy przedstawione zostały w Załącznikach 

graficznych nr 1 i nr 2, kolorem pomarańczowym, stanowiących integralną część niniejszej 

uchwały.                                                                                          

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 

poz. 730 i 935 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 2260 oraz z 2017 poz. 820 
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UZASADNIENIE 

 

  Firma MARFLEX-M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. jest właścicielem obiektu przemysłowego 

położonego na rogu ul. Jagodne i Przemysłowej w Karczewie, w którym znajduje się jej zakład 

pracy zatrudniający w dużej mierze pracowników zamieszkałych w gminie Karczew.  

Spółka dzierżawi od Gminy Karczew część działek nr 2/11 i 9/2 w obrębie 15, położone  

wzdłuż ul. Jagodne i ul. Przemysłowej na podstawie umowy dzierżawy zawartej w trybie 

bezprzetargowym. 

Umowa dzierżawy ww. działek została zawarta w celu zapewnienia miejsc parkingowych 

na potrzeby firmy MARFLEX-M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. 

Teren przeznaczony pod dzierżawę ma powierzchnię 706 m
2
. 

 Spółka w celu przystosowania wydzierżawionego obszaru do pełnienia funkcji parkingowej  

wybudowała miejsca parkingowe, pokrywając pełne koszty budowy, zgodnie z projektem 

budowlano-wykonawczym. Wykonanie przez Spółkę miejsc parkingowych zwiększyło 

bezpieczeństwo w tym rejonie. 

Jednocześnie Spółka wystąpiła do Gminy Karczew o dzierżawę pozwalającą na amortyzację 

poniesionych kosztów budowy miejsc parkingowych. 

 Ze względu na czas dzierżawy przekraczający 3 lata, podjęcie przez Radę Miejską w 

Karczewie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w trybie i na zasadach przewidywanych przepisami 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z 

późn. zm.). 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 
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