
Projekt

z dnia  10 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 
594 z późn. zm.) i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r., 
poz. 518 j.t.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mszczonów niezabudowej 
nieruchomości położonej w Mszczonowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki dz. 1381/1 o pow. 
0,0168ha, dz. 1382/1 o pow. 0,0208ha, dz. 1383/1 o pow. 0,0186ha, dz. 1384/1 o pow. 0,1222ha, dz. 1385/1 o pow. 
0,1702ha, dz. 1386/3 o pow. 0,2107ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księge wieczystą 
PL1Z/00033784/1.

2. Nabycie w/w nieruchomości nastąpi za zaliczeniem należnosci przysługujących Gminie Mszczonów od 
zbywajacego z tytułu opłat uzytkowania wieczystego wraz z należnościami ubocznymi a w pozostałym zakresie - 
z podatku od nieruchomości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłątne nabycie nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie
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UZASADNIENIE

W związku z planowanym nabyciem nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 1381/1 o pow.
0,0168ha, 1382/1 o pow. 0,0208ha, 1383/1 o pow. 0,0186ha, 1384/1 o pow. 0,1222ha, 1385/1 o
pow. 0,1702ha, 1386/3 o pow. 0,2107ha położonej w Mszczonowie, dla której Sąd Rejonowy w
Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00033784/1, za zaliczeniem należności
przysługujących Gminie Mszczonów od zbywającego z tytułu opłaty użytkowania wieczystego
wraz z należnościami ubocznymi (odsetki), koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Z uwagi na powyższe traci moc Uchwała Nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15
kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, w której w § 1
ust. 2 widnieje zapis: „Nabycie w/w nieruchomości następuje ze środków budżetowych – podatku
od nieruchomości”.
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