
UCHWAŁA Nr 92/XVIII/2012   
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
                                 

w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntu w trybie 
bezprzetargowym na okres  powyŜej trzech lat 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  
z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
WyraŜa zgodę na wydzierŜawienie bez przetargu Mazowieckiej Spółce  
Gazownictwa sp. z o.o. , na okres 25 lat, 10 m2 gruntu stanowiącego część nieruchomości 
gruntowej o numerze ewidencyjnym 6/1 w obrębie 3, połoŜonych przy ul. Jaskółczej  
w Podkowie Leśnej, będących własnością Miasta Podkowy Leśnej, celem wykonania wcięcia 
przebudowywanego rurociągu gazowego do istniejącego na terenie Podkowy Leśnej. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 93/VIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę gruntu w trybie bezprzetargowym  
na okres  powyŜej trzech lat 

 
 

W dniu 22 marca 2011 roku do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło pismo  

od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o  z prośbą o wydzierŜawienie 10 m2 gruntu  

z działki 6/1 w obrębie 3 w Podkowie Leśnej przy ul. Jaskółczej.  

Mając na uwadze zapisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89,poz. 625 z późna zm.) Mazowiecka Spółka  

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Warszawa planuje, całkowicie na własny koszt, 

przebudowę gazociągu wraz z przyłączami i podziemnymi odcinkami instalacyjnymi  

w Brwinowie ul. Wilsona, ze względu na zły stan techniczny sieci gazowej i zapewnienie 

bezpieczeństwa eksploatacji. 

Dla prawidłowego przeprowadzenia powyŜszej inwestycji niezbędnym jest wcięcie 

przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci gazowej na terenie dz. 6/1 w Podkowie 

Leśnej.  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


