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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) art 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mszczonów 
położonych w Mszczonowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 

- działki nr ew. 1397/2 o powierzchni 0,2378 ha i nr ew. 1414/2 o powierzchni 0,2462 ha, dla których prowadzona 
jest księga wieczyste PL1Z/00027571/0, 

- działki nr ew. 1399/6 o powierzchni 0,0363 ha i nr ew. 1400/6 o powierzchni 0,0199 ha, dla których prowadzona 
jest księga wieczysta PL1Z/00044131/9. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

Łukasz Koperski
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Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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Uzasadnienie

Działki nr ew. 1397/2 i 1414/2 o łącznej powierzchni 0,4840 ha położone w Mszczonowie stanowią własność 
Gminy Mszczonów na podstawie księgi wieczystej PL1Z/00027571/0. Działki nr ew. 1399/6 i 1400/6 o łącznej 
powierzchni 0,0562 ha położone w Mszczonowie stanowią własność Gminy Mszczonów na podstawie księgi 
wieczystej PL1Z/00044131/9. Przedmiotowe nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Mszczonowa przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej (dyspozycja planu 1U). W przypadku 
zamiaru zbycia przez Gminę przedmiotowych nieruchomości niezbędnym jest podjęcie przez Radę Miejską 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, ktora stanowi podstawę do przeprowadzenia 
całej procedury zbycia. 









