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z dnia  10 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie oddania Klubowi Sportowemu "MSZCZONOWIANKA" składników majątkowych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591z późn.zm.), art. 18 ustawy 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. Traci moc uchwała nr XXI/213/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2008r. w sprawie 
oddania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mszczonowie skłądników majątkowych. 

§ 2. Oddaje się Klubowi Sportowemu "MSZCZONOWIANKA" w Mszczonowie w użyczenie od dnia 
01.01.2013r. na okres nieokreślony budynek zlokalizowany na dz. nr ew. 1182/241 o pow. 0,0781ha oraz 
częściowo na dz. nr ew. 1182/26 przy ul. Brzoskwiniowej w Mszczonowie, dla których w Sądzie Rejonowym 
w Żyrardowie prowadzone są księgi wieczyste nr KW PL1Z/00011175/9 oraz KW PL1Z/00028782/8, oznaczony 
na załączniku graficznym nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Dnia 13 listopada 2012r. Klub Sportowy "MSZCZONOWIANKA" w Mszczonowie wystąpił z prośbą 
o możliwość podpisania umowy użyczenia  pomiędzy Gminą Mszczonów a Klubem Sportowym 
"MSZCZONOWIANKA" oddajacej w uzyczenie na czas nieokreslony budynku zlokalizowanego na działce 
11282/241 o pow. 0,0781ha oraz części dz. nr ew. 1182/26 położnych w Mszczonowie. 

Na dzien dzisiejszy w/w nieruchomość pozostaje w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie. Dnia 10 grudnia 2012r. zawarte zostało porozumienie między Gminą Mszczonów a OSiR 
w Mszczonowie, na mocy którego strony rozwiązują umowę użyczenia przedmiotowej nieruchomosci z dniam 
31 grudnia 2012r. 

W przypadku chęci przekazania w uzyczenie przedmiotowej nieruchomości Klubowi Sportowenmu 
"MSZCZONOWIANKA" koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwały w sprawie 
oddania "MSZCZONOWIANCE" składników majątkowych. 
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