
UCHWAŁA Nr J%0. t y  .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd 
Krytej Pływalni w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. 
zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 3 ust. 3 Uchwały Nr 
217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym 
w trwały zarząd (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5653 z dnia 17 maja 2013 r. 
z późn. zm)uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata na podstawie kolejnych umów zawieranych na czas 
oznaczony nie przekraczający 3 lat po umowie na zawartej czas oznaczony, 
części nieruchomości znajdującej się w trwałym współzarządzie Krytej 
Pływalni w Sierpcu, położonej w m. Sierpc stanowiącej część działki gruntu 
o numerze ewidencyjnym 3825/1, wykorzystywanej jako 3 stanowiska 
parkingowe o powierzchni po 12,5m2 każde, łącznie o powierzchni 37,5m2.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 286.58.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we 
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski

2) Jarosław Ocicki

3) Andrzej Cześnik

4) Sławomir Krystek

5) Kamil Różański
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