
Uchwała Nr 972/160/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,  

z siedzibą w Zagórzu k. Warszawy na wydzierżawienie Firmie Orange Polska S.A. 

części działki Nr 6/02 o pow. 144,00 m², położonej w Zagórzu k. Warszawy,  

gm. Wiązowna 

 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 13 ust. 1 i art. 25d ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774  

i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) oraz § 6 ust 3 umowy użyczenia zawartej w dniu 12 kwietnia 

2012 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii 

Sp. z o.o. – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., z siedzibą  

w Zagórzu k. Warszawy, na wydzierżawienie części działki o pow. 144,00 m², oznaczonej 

numerem 6/2, jednostka ew. 141808-2 Wiązowna, obręb 0025 Zagórze, dla której Sąd 

Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  

Nr WA1O/00053096/1, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego. 

2. Część działki, o której mowa w ust. 1 zostanie wydzierżawiona na czas określony, na okres 

nie dłuższy niż 10 lat, na rzecz Firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu 

wybudowania i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej. 

 

§ 2. 

 

Szczegółowe warunki dzierżawy części działki Nr 6/2, o pow. 144 m², o której mowa  

w paragrafie 1 ust. 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Mazowieckim 

Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. a Orange Polska S.A.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 


