Uchwała Nr XXXII/259/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych
w ewidencji gruntów jako dz. nr 267, 274, 277, 292, 299 w obrębie 8 oraz dz. nr 120/1 z
obrębu 12 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja
1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejecie przez Gminę Karczew od Skarbu Państwa
nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 267, 274, 277, 292, 299 w obrębie 8
oraz działkę ewidencyjną o numerze 120/1 w obrębie 12 o łącznej powierzchni 5 374 m2 w
Karczewie, objętych księgami wieczystymi: KW 20363, KW WA1O/00020425/7 prowadzonych
przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Otwocku, służące celowi
publicznemu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Karczewa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Wymienione nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne o nr 267, 274, 277, 292,
299 w obrębie 8 oraz działka ewidencyjna o nr 120/1 w obrębie 12 w Karczewie są własnością
Skarbu Państwa. Działki o nr 267, 274, 277, 292, 299 w obrębie 8 stanowią teren przylegający do
pasa drogi – Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – z przeznaczeniem pod parkingi, przyuliczne, zaś dz.
120/1 z obrębu 12 użytkowana jest jako droga publiczna, osiedlowa – ul. Ordona w Karczewie.
Nieruchomości wykorzystywane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Karczew, co
jest zgodne z art 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Gmina Karczew wystąpiła z wnioskiem o przekazanie jej
przedmiotowej nieruchomości na własność. Nabycie praw własności nieruchomości wymaga zgody
Rady Miejskiej stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym.

