U C H W A Ł A nr 60/V/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie uŜyczenia zbiorników wodnych wraz z terenami przyległymi
połoŜonymi w Wólce Kozodawskiej i w Piasecznie w rejonie ulic: Al. Brzóz,
Pięknej i Sosnowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia
8 marca1990r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. Nr 142 z 2001r.,
poz.1591 z późn. zm./
uchwala się co następuje:
§ 1.
WyraŜa się zgodę na uŜyczenie na okres 3 lat począwszy od dnia 02.02.2011r.
dwóch zbiorników wodnych wraz z terenami przyległymi do tych zbiorników
o szerokości 5 m od linii brzegowej połoŜonymi na działkach gminnych
ozn. nr nr 160, 161 w Wólce Kozodawskiej i działce ozn. nr 39 w obr. 78
miasta Piaseczno w rejonie ulic – Al. Brzóz, Pięknej i Sosnowej, na rzecz
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki, Koło Gminne
nr 17 z siedzibą w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Polski Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki, Koło Gminne nr 17 z siedzibą
w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 na podstawie zawartych z Gminą
Piaseczno umów uŜyczenia uŜytkował od dnia 02.02.1998r. do dnia
01.02.2011r. dwa zbiorniki wodne wraz z terenami przyległymi połoŜonymi
w Wólce Kozodawskiej i w Piasecznie w rejonie ulic: Al. Brzóz, Pięknej
i Sosnowej.
UŜyczony teren przeznaczony jest do prowadzenia działalności przez Polski
Związek Wędkarski Okręg Mazowiecki, Koło Gminne nr 17– między innymi
do zarybiania zbiorników wodnych, sprzątania terenów wokół zbiorników ,
wykonywania prac związanych z utrzymaniem droŜności przepustów,
organizowania imprez plenerowych propagujących sport wędkarski.
W związku ze złoŜonym wnioskiem przez PZW Okręg Mazowiecki Koło
Gminne nr 17 o przedłuŜenie okresu umowy nieodpłatnego uŜyczenia dwóch
zbiorników wodnych i terenów przyległych wokół zbiorników
– Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno proponuje przedłuŜyć na dalsze 3 lata
okres umowy uŜyczenia dot. zbiorników wodnych i terenów przyległych do
tych zbiorników o szerokości 5 m od linii brzegowej znajdujących się
częściowo na działkach nr nr 160 i 161 w Wólce Kozodawskiej oraz na działce
nr 39 połoŜonej w obr. 78 miasta Piaseczno w rejonie Al. Brzóz, ul. Pięknej i ul.
Sosnowej, jako kontynuację poprzedniej umowy, której łączny okres uŜyczenia
przekroczył 3 lata.
UŜyczony teren będzie uŜytkowany i wykorzystywany tak jak dotychczas.

