
U C H W A Ł A   Nr  406/XXXV/10 

Rady   Miasta   Milanówka  

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki 

                 ewidencyjnej nr 8/8 w obr. 05-02 przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność 

                 Gminy Milanówek 

 

 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) – Rada Miasta 

Milanówka  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat gruntu o powierzchni 100 m
2
, 

stanowiącego część działki ew. nr 8/8 w obrębie 05-02 przy ul. Kościuszki, będącej 

własnością Gminy Milanówek, uregulowanej w KW 32848. 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

        Jerzy Olczak 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Spółka P4 zamierza wykorzystywać w/w teren do celów gospodarczych polegających 

na budowie i eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii 

komórkowej systemu UMTS. 

Zgodnie z dyspozycją art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.) w pojęciu celów 

publicznych mieszczą się niezbędne czynności związane z wydzieleniem gruntów pod drogi 

publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu 

publicznego, części lotnisk, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Niezbędność obiektów  

i urządzeń musi wyrażać się niemożliwością funkcjonowania transportu, łączności  

i sygnalizacji bez tych obiektów i urządzeń, będących podstawowym elementem 

funkcjonowania danego systemu.  

Ponadto zgodnie z zapisami art. 7 i art. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) do zadań własnych gminy należy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, których celem jest bieżące i nieprzerwane 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych. W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. 

Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącej już stacji bazowej innego operatora, jest lokalizacją właściwą, ponieważ 

maksymalnie eliminuje ewentualny dodatkowy niekorzystny wpływ na tereny mieszkaniowe. 

Działka będąca przedmiotem dzierżawy stanowi własność Gminy Milanówek,  

w związku z tym oraz zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.) znajduje się w gminnym 

zasobie nieruchomości, którym gospodaruje burmistrz. Jednakże ze względu na okres trwania 

umowy dzierżawy dłuższy niż 3 lata konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta  

w drodze uchwały.  

Mając na względzie fakt, że spółka P4 pragnie uruchomić sieć najnowszej generacji 

telefonii komórkowej w systemie UMTS, z której skorzystają również mieszkańcy Milanówka 

podjęcie przedmiotowej Uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
 


