
Uchwała Nr 933/159/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 13 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 43 ust. 2 pkt 3,  

w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 załącznika  

do uchwały Nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2013 r. poz. 13013) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem będzie boks 

garażowy z drogą dojazdową, posadowiony na nieruchomości położonej w Nowym 

Dworze Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 11 z obrębu 

8-06, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/00005543/8. 

2. Najem, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na rzecz W. J., zamieszkałej w N. D. M. 

 

§ 2. 

 

1. Szczegółowe warunki najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostaną określone  

w umowie. 

2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Dyrektora Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 
 


