
 
UCHWAŁA NR 116/XX/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 23 marca 2016 r. 

 
  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa 
Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. w zakresie współdziałania w sprawie 
realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD - Podkowa 
Główna do Parów Sójek”, w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu 
realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą  
w Warszawie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie, przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, 
porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o., w zakresie współdziałania  
w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD - Podkowa 
Główna do Parów Sójek” i wydzierżawienia gruntu pod tę inwestycję przez Warszawską 
Kolej Dojazdową sp. z o.o. oraz upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  
do podpisania porozumienia w zakresie w wyżej opisanym, w tym na zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych w wysokości po 1015,00 zł brutto rocznie z przeznaczeniem na 
zapłatę corocznego czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy gruntu od 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, będącym 
zarządcą nieruchomości należących do PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 

§ 2. Szczegółowe obowiązki stron w zakresie realizacji inwestycji oraz umowy 
dzierżawy, ich prawa i obowiązki zostaną określone w porozumieniu opisanym w §1. 
 

§ 3. Środki na realizację inwestycji są zarezerwowane w budżecie Miasta Podkowa 
Leśna w  dziale 600 rozdz. 60016 § 6050. 
 

§ 4. Zobowiązania określone w §1 z tytułu dzierżawy gruntu, będą finansowane z 
budżetu gminy Miasta Podkowa Leśna w kolejnych latach obowiązywania umowy dzierżawy. 
 

§ 5. Uchyla się Uchwałę nr 192/XLI/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  
28 czerwca 2010 r. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Grzegorz Smoliński 
 


