Projekt uchwały nr 26/2020

UCHWAŁA Nr ……………….
Rady Miasta Helu
z dnia….. czerwca 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia gruntu Skarbu Państwa, położonego w mieście Helu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 )
Rada Miasta Helu uchwala, co następuje

§ 1.
Wyraża zgodę, na wydzierżawienie na okres do 10 lat od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez
Starostę Puckiego, terenu plaży od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od
km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod.
nr 34/6 KW GD2W/00057307/0) oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5, położonych
w pasie technicznym, w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Hel.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Gmina Miejska Hel zwróciła się do Starosty Puckiego z prośbą o oddanie w dzierżawę, na okres
do 10 lat od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Puckiego, terenu plaży od linii wody
do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku
km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0) oraz ozn. geod.
nr 812 KW GD2W/00059645/5, położonych w pasie technicznym, w granicach administracyjnych
Gminy Miejskiej Hel.
Obowiązująca umowa Nr 11/2017/SP wygasa z dniem 17 maja 2020 roku. Zawarcie umowy
nastąpiłoby z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej z możliwością
lokalizowania na w/w gruntach obiektów ratownictwa wodnego i obiektów związanych z uprawianiem
sportów wodnych.
Zawarcie umowy na dłuższy okres umożliwi kontynuowanie podmiotom prowadzącym
działalność na w/w terenie oraz gwarancję realizacji zaplanowanych zamierzeń w dłuższej perspektywie
czasowej.
Wobec powyższego przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
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