Uchwała Nr XXIX/238/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 489 w Całowaniu 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 (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5 ust. 4 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 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Karczew od Skarbu Państwa
nieruchomości stanowiącej w ewidencji gruntów i budynków działkę nr 489 o powierzchni
4 000 m2 we wsi Całowanie, objętej księgą wieczystą numer KW WA1O/00013226/0 prowadzoną
przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Otwocku.
§ 2. Nieruchomość będąca przedmiotem komunalizacji na rzecz Gminy Karczew służyć
będzie celowi publicznemu i będzie zaspokajać potrzeby jej mieszkańców.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Wymieniona nieruchomość oznaczona jako działka nr 489 w Całowaniu jest własnością Skarbu
Państwa. Nieruchomość użytkowana jest jako świetlica wsi Całowanie. Budynek wykorzystywany jest w
celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Karczew, co jest zgodne z art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 147 poz. 1591 ze zmianami ). Zapewnienie
mieszkańcom prawa do obiektów kultury fizycznej i turystyki związane jest z realizacją zadań własnych
gminy, dlatego też przekazanie nieruchomości objętej wnioskiem jest zgodne z art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10
maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych.

