UCHWAŁA Nr LXII/546/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 352/1, 353/1, 354/1 i 355/1 z obrębu 0010-Otwock Mały
w gminie Karczew
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonych
jako działki ew. nr 352/1, 353/1 dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr
WA1O/00036997/2, nr 354/1 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00057849/3 i
nr 355/1 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00033849/9 z obrębu 0010 w
gminie Karczew, o łącznej powierzchni 0,0211 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
nr 270306W w Otwocku Małym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

_______________________
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432.

UZASADNIENIE
Gmina Karczew nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej, która jest położona w
pasie drogowym drogi gminnej nr 270306W w Otwocku Małym.
Nabycie przez Gminę prawa własności, jako czynność przekraczająca zakres zwykłego
zarządu, wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w uchwale zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy o samorządzie gminnym.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą w szczególności działania
związane z drogami gminnymi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm).
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

