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z dnia  6 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mszczonów niezabudowanej 
nieruchomości położonej we wsi Marków Towarzystwo gm. Mszczonów oznaczonej jako działka nr ew. 156/9 
o powierzchni 0,0100ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę 
Wieczystą PL1Z/00029995/2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Dnia 24 lipca 2012r. p. Anna Kukułka właścicielka m.in. działek nr ew. 156/9 o pow. 0,0100ha i nr ew. 
156/10 o pow. 0,1600ha położonych w miejscowości Marków Towarzystwo złożyła propozycję przekazania na 
rzecz mienia komunalnego Gminy Mszczonów działki nr ew. 156/9. W zamian za przekazaną działkę  p. Anna 
Kukułka wnosi o dokonanie wznowienia granic działki nr ew. 156/10 na koszt Gminy Mszczonów. 

Działka nr ew. 156/9 została wydzielona na poszerzenie istniejącego ciągu komunikacyjnego tj. ulicy 
Skierniewickiej w miejscowości Marków Towarzystwo. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 
2011r. przedmiotowa działka nr ew. 156/9 znajduje się na terenach komunikacji - teren części drogi publicznej, 
kategorii gminnej, klasy dojazdowej /dyspozycja planu 2KD/Dp/. 

W przypadku chęci nabycia działki nr ew. 156/9 o pow. 0,0100ha na rzecz mienia komunalnego na podanych 
przez p. Annę Kukułkę warunkach niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie nabycia 
przedmiotowej nieruchomości. 
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