
 

 

Uchwała Nr XXXII/261/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 października 2012 roku 

 
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako dz. nr 104, 113,
 
123, 158 w obrębie 11 w Karczewie 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. 

U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejecie przez Gminę Karczew nieruchomości 

stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 104, 113,
 
123, 158 w obrębie 11 o łącznej 

powierzchni 2 567 m
2
 w Karczewie, objętych księgą wieczystą „Kolonia Anielin”, które w dniu 

31 grudnia 1998 r. były drogami publicznymi – ul. Henryka Sucharskiego, Partyzantów, Hubala, 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i służą celowi publicznemu w zakresie zaspokajania potrzeb 

komunikacyjnych mieszkańców Karczewa do chwili obecnej. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Wymienione nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne o nr 104, 113,
 
123, 158 w 

obrębie 11 w Karczewie użytkowane są jako drogi publiczne, osiedlowe – ul. Henryka 

Sucharskiego, Partyzantów, Hubala, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Karczewie. Są ujęte w 

Uchwale Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie 

zaliczenia dróg publicznych na terenie m. St. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego 

kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych. W obszarze ul. Henryka Sucharskiego 

prowadzone są media uliczne tj. oświetlenie, kanalizacja sanitarna, gaz, linia telefoniczna, w 

obszarze 

ul. Partyzantów i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oświetlenie, wodociąg, kanalizacja sanitarna, 

gaz, linia telefoniczna, zaś w  obszarze ul. Hubala oświetlenie, gaz i lina telefoniczna. Zgodnie z art. 

73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) „Nieruchomości pozostające w 

dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie 

stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy 

prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za 

odszkodowaniem”, co ma miejsce w niniejszym przypadku. 


