Uchwała Nr XXVI/216/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/320/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
16 grudnia 2009 roku w sprawie wykupu działek przeznaczonych na
przeprojektowanie zjazdu ulicy Wiślanej w ulicę Polną w Otwocku Wielkim.
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/320/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie wykupu działek przeznaczonych na przeprojektowanie zjazdu z ulicy Wiślanej w ulicę
Polną w Otwocku Wielkim, wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
”Upoważnia się Burmistrza Karczewa do wykupu działek nr 587/2, 582/3, 580/3, 574/3, 569/3,
559/3, 554/2, 549/3, 544/2, 539/3, 534/2, 532/2, 526/3, 521/3, 587/3, 582/4, 580/4, 574/4, 569/4,
559/4, 554/3, 549/4, 544/3, 539/4, 534/3, 532/3, 580/2 położonych we wsi Otwock Wielki przy
ulicy Wiślanej, stanowiącej własność osób fizycznych, przeznaczonych pod projektowany nowy
bezpieczny zjazd z ul. Wiślanej.”
2) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
”Środki finansowe na nabycie działek określonych w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy na
2012r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
W związku z przesunięciem na 2012 rok terminu wykupu działek, przeznaczonych pod
projektowany nowy bezpieczny zjazd z ul. Wiślanej na ul. Polną w Otwocku Wielkim oraz
koniecznością objęcia wykupem również działki nr 559/4, która powstała po podziale działek
przeznaczonych pod budowę nowego zjazdu i nie może być samodzielnie zagospodarowana.
Konieczność wykupu działki 599/4 wynika z faktu, iż po wyznaczeniu działek pod urządzenie
zjazdu z ul. Wiślanej w ul. Polną, pozostają fragmenty działek, które nie mogą być samodzielnie
zagospodarowane.
Termin wykupu działek przesunął się na rok 2012 i w tym roku należy zabezpieczyć środki
budżetowe na ten cel.
Wobec powyższych informacji zasadne jest podjęcie przedstawionej uchwały.

