
Projekt

z dnia  13 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1515) i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 
782 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mszczonów 
niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako:

- działka nr ew. 68/8 o pow. 0,0065ha położona w miejscowości Wólka Wręcka gm. Mszczonów, dla której Sąd 
Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00011580/1, 
niezbędna pod realizację drogi gminnej - poszerzenie ul. Strażackiej;

- działka nr ew. 109/12 o pow. 0,08ha położona w miejscowości Gąba gm. Mszczonów, dla której Sąd Rejonowy 
w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00011580/1, niezbędna pod 
realizację drogi wewnętrznej - drogi dojazdowej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski

1] zm. Dz. U. z 2015r. poz. 1039,1180,1265,1322

Id: A90EB8BF-96C8-4909-B6C6-8334E4DBD431. Projekt Strona 1



 

Id: A90EB8BF-96C8-4909-B6C6-8334E4DBD431. Projekt Strona 2



 

Id: A90EB8BF-96C8-4909-B6C6-8334E4DBD431. Projekt Strona 3



Uzasadnienie

Pismem z dnia 29.07.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 30.07.2015r.) Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi wystąpiła do tut. Urzędu o rozważenie kwestii
nieodpłatnego nabycia w trybie art. 24 ust. 5 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r. poz. 1014), nieruchomości oznaczonych jako:

- działka nr ew. 68/8 o pow. 0,0065ha położona w miejscowości Wólka Wręcka gm. Mszczonów,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującym fragment
miejscowości Wólka Wręcka i Wręcza A zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/109/11 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
poz. 971 z dnia 7 lutego 2012r. przeznaczona jako tereny komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii
gminnej klasy dojazdowej (dyspozycja planu 1KD/D) - poszerzenie ul. Strażackiej;

- działka nr ew. 109/12 o pow. 0,08ha położona w miejscowości Gąba gm. Mszczonów, stanowi część drogi
dojazdowej - dla działek nr ew. 89/1, 109/11, 109/10, 108/1, 109/7, 109/6, 109/3, 109/4 będących własnością
osób fizycznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, Rada Miejska w Mszczonowie wyraziła zgodę na
nabycie na rzecz minia komunalnego Gminy Mszczonów nieruchomości oznaczonych jako działka nr ew. 68/8
o pow. 0,0065ha położonej w miejscowości Wólka Wręcka gm. Mszczonów oraz działki nr ew. 109/12 o pow.
0,08ha położonej w miejscowości Gąba gm. Mszczonów.

W związku z koniecznością precyzyjnego określenia celu, na jaki nieruchomości mają być przeznaczone,
uchylono uchwałę.
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