
                              
  

Uchwała  Nr XIII/85/2011 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 12 lipca 2011 roku 

 
        w sprawie woli przejęcia przez Gminę Karczew nieruchomości wraz z 

naniesieniami położonymi w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, 

będącej własnością stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Ludowy Klub 

Sportowy "Mazur" w Karczewie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Gmina Karczew wyraża wolę przejęcia od stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą 

Ludowy Klub Sportowy "Mazur" w Karczewie wpisanego do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035668 zabudowanej nieruchomości położonej w 

Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, oznaczonej jako działka ew. nr 165 z obrębu 

33 w mieście Karczew, o powierzchni 3,8057 ha, stanowiącej własność tego stowarzyszenia.  

 

 § 2. Rada Miejska w Karczewie upoważnia Burmistrza Karczewa do podjęcia działań 

niezbędnych dla przejęcia nieruchomości opisanej w § 1, z wyjątkiem zawarcia umowy dotyczącej 

przejęcia ww. nieruchomości, dla którego konieczne będzie uzyskanie zgody Rady Miejskiej 

wyrażonej w odrębnej uchwale. 

 

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady 

             Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

  

Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą Ludowy Klub Sportowy "Mazur" w Karczewie 

wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035668 

wystąpiło do Gminy z wnioskiem o przekazanie Gminie Karczew zabudowanej nieruchomości 

położonej w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, oznaczonej jako działka ew. nr 

165 z obrębu 33 w mieście Karczew, o powierzchni 3,8057ha, stanowiącej własność tego 

stowarzyszenia.  

Gmina Karczew rozważa przejęcie ww. nieruchomości od Stowarzyszenia. W związku z 

wolą przejęcia konieczne jest określenie szczegółowych warunków na jakich Gmina Karczew 

miałaby przejąć nieruchomość od Stowarzyszenia.  

Przejęcie nieruchomości przez Gminę wymaga zawarcia umowy notarialnej, na podpisanie 

której konieczne będzie wyrażenie zgody przez Radę Miejską w odrębnej uchwale.  

Z tych powyższych podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


