
                             
  

UCHWAŁA  Nr XXVII/239/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 25 października 2016 r. 
 

     w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako dz. nr 675 i 695 w obrębie 13 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 (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejecie przez Gminę Karczew od Skarbu Państwa 

nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 675 i 695 w obrębie 13 o łącznej 

powierzchni 1833 m
2
 w Karczewie, służące celowi publicznemu polegającemu na zaopatrzeniu 

mieszkańców Karczewa w kanalizację. 

 

§ 2. Nieruchomości będące przedmiotem komunalizacji na rzecz Gminy Karczew stanowiły 

w dniu 27 maja 1990 r. własność ogólnonarodową – państwową, należały do terenowego organu 

administracji państwowej stopnia podstawowego. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579  

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1990 r., Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 

541; z 1991 r., Nr 34, poz. 151; z 1992 r., Nr 6, poz. 20; z 1993 r., Nr 40, poz. 180; z 1994 r., Nr 1, poz. 3; z 1996 r., Nr 

23, poz. 102; z 1996 r., Nr 106, poz. 496; z 1997 r., Nr 9, poz. 43; z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; oraz z 2004 r., Nr 141, 

poz. 1492 



UZASADNIENIE 

 

Wymieniona nieruchomość oznaczona jako działki ewidencyjne o nr: 675 i 695 w obrębie 

13 w Karczewie jest własnością Skarbu Państwa. Opisana nieruchomość stanowiła w dniu 27 maja 

1990 r. własność ogólnonarodową – państwową, należała do terenowego organu administracji 

państwowej stopnia podstawowego. Zatem zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 

1990 r. przedmiotowa nieruchomość stała się w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990r., 

a więc w dniu 27 maja 1990 r. z mocy prawa własnością Gminy Karczew. 

W związku z powyższym Burmistrz Karczewa wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z 

wnioskiem o przekazanie ww. nieruchomości na rzecz Gminy Karczew. W odpowiedzi na wniosek 

Burmistrza Karczewa Wojewoda Mazowiecki poprosił o przedłożenie uchwały Rady Miejskiej w 

Karczewie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie ww. nieruchomości. 

 

 

  

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 


