
Uchwała nr 188/9/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie na wynajęcie części nieruchomości 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), 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 2018 r. poz. 2204) 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. poz. 13013) – uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie  

na wynajęcie trzech części działki nr 470/5 z obrębu 1 – Grudusk, położonej  
przy ul. Ciechanowskiej w Grudusku, uregulowanej w księdze wieczystej  
nr PL1C/00027782/2, o powierzchni 21,70 m2 każda. 

2. Zwalnia się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z obowiązku 
przeprowadzania przetargu na wynajęcie części nieruchomości wskazanych w ust. 1. 

3. Wynajem części nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nastąpi na rzecz aktualnych 
najemców lokali mieszkalnych nr 6, 7 i 8, położonych w budynku administracyjno  
– biurowym znajdującym się na sąsiedniej działce nr 470/1 uregulowanej w księdze 
wieczystej nr PL1C/00027782/2, w celu posadowienia blaszanych garaży niezwiązanych 
trwale z gruntem. 

 

§ 2. 
Umowy najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1, mogą zostać zawarte na czas nieokreślony  
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 
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