
Uchwała nr 1723/288/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 6 listopada 2017 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana 
Kochanowskiego w Wyszkowie, na zawarcie kolejnej umowy najmu hali 
sportowej 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1), 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 2016 r.  
poz. 2147, z późn. zm.2) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 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. poz. 13013) – uchwala się,  
co następuje:  
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego  

w Wyszkowie na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem będzie hala sportowa 
o powierzchni 780 m2, wchodząca w skład nieruchomości położonej przy ul. Matejki 9  
w Wyszkowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3516/1 z obrębu 0001 Wyszków,  
dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr OS1W/00052809/7. 

2. Zwalnia się Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie  
z obowiązku przeprowadzania przetargu na wynajęcie hali sportowej. 

3. Najem powierzchni, o której mowa w ust. 1, nastąpi na rzecz Lidl Polska Sp. z o.o.  
Sp.k z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48. 

 

§ 2. 
Umowa najmu, o której mowa w § 1 ust. 2, może być zawarta na czas oznaczony  
tj. do 31 października 2018 r. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana 
Kochanowskiego w Wyszkowie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 
935, 1475 i 1566. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 
1509, 1529, 1566 i 1595. 
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