
UCHWAŁA Nr 305.L.2018 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na 
nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm), art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr 217.XXXV.2013 Rady Powia
tu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wa
runków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym 
jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5653 z dnia 
17 maja 2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania kolejnych umów najmu na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, za
wieranych po umowie zawartej na czas oznaczony, jeżeli łączny czas najmu jest dłuż
szy niż 3 lata, części nieruchomości:

” lokal użytkowy na I piętrze o pow. 92 m2 składający się z: sali użytkowej, za
plecza magazynowego, korytarza, 2 łazienek i 2 wc, zaadaptowanej powierzch
ni holu na organizację szatni o pow. 14 m2

znajdujący się w budynku pływalni pozostającym we współzarządzie Krytej 
Pływalni w Sierpcu, usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 3825/1 
położonej w m. Sierpc.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, 
zawieranych po umowie zawartej na czas oznaczony, jeżeli łączny czas dzierżawy 
jest dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości:

hol na parterze o całkowitej pow. 2 m2 w okolicy boksu kasowego (pod 
automat do napojów gorących o pow. 1 m2~ po lewej stronie od wejścia główne
go oraz pod automaty wrzutowe do zabawek o pow. 1 m2 -  po prawej stronie bok
su kasowego);

hol na parterze pod automat do słodyczy o pow. 1 m2;2)



znajdujących się w budynku pływalni pozostającym w trwałym zarządzie 
Krytej Pływalni w Sierpcu, usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 
3825/1 położonej w m . Sierpc oraz

4) powierzchni parkingowej, składającej się z 12 stanowisk o całkowitej 
pow. 150 m2

stanowiącej część w/w działki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 marca 2018 r.

PRZEWÓD


