Uchwała Nr LVI/545/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 11 września 2014 roku
w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 43/4, 44/6, 44/8, 44/9, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10,
46/2, 46/3, 47/9, 575/4, 576/5, 590/1, 590/2, 591/1 i 591/2 w obrębie 9, oraz działek o nr
ew. 81/20, 81/21, 120/4 i 120/5 w obrębie 10 w mieście Karczew stanowiących własność
Gminy Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Karczew, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 43/4 o pow. 34
m2, 44/6 o pow. 511 m2, 44/8 o pow. 216 m2, 44/9 o pow. 32 m2, 45/7 o pow. 3 m2, 45/8 o pow. 421
m2, 45/9 o pow. 166 m2, 45/10 o pow. 184 m2, 46/2 o pow. 47 m2, 46/3 o pow. 57 m2, 47/9 o pow.
222 m2, 575/4 o pow. 7 m2, 576/5 o pow. 37 m2, 590/1 o pow. 50 m2, 590/2 o pow. 50 m2, 591/1 o
pow. 47 m2, 591/2 o pow. 38 m2 z obrębu 9 oraz działek ewidencyjnych nr: 81/20 o pow. 71 m2,
81/21 o pow. 90 m2, dz. 120/4 o pow. 30 m2, 120/5 o pow. 386 z obrębu 10, położonych w mieście
Karczew przy ul. Sosnowej.
2. Działki przed sprzedażą zostaną scalone i zbyte jako samodzielne dwie nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Sprzedaż działek o numerach 43/4, 44/6, 44/8, 44/9, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 46/2, 46/3,
47/9, 575/4, 576/5, 590/1, 590/2, 591/1 i 591/2 w obrębie 9, oraz działek o nr ew. 81/20, 81/21,
120/4 i 120/5 w obrębie 10 w mieście Karczew opisanych w niniejszej uchwale stanowi
realizację budżetu Gminy Karczew na rok 2014, w którego w dziale 700, rozdział 70005, § 0870
przewidziano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
Przed sprzedażą działki zostaną scalone.
Sprzedaż winna być dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) w trybie przetargu
nieograniczonego.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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