
 

 

Uchwała Nr XXXIII/282/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 listopada 2012 roku 

 
w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako dz. nr 32, 98, 112, 131/1, 133/1 w obrębie 12 w Karczewie 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5 ust 1 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 przejecie przez Gminę Karczew od Skarbu Państwa 

nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 32, 98, 112, 131/1, 133/1 w obrębie 

12 o łącznej powierzchni 5 017 m
2
 w Karczewie, objęte księgami wieczystymi: KW 20526, 

KW 25269/0 prowadzonymi przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w 

Otwocku, służące celowi publicznemu i zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 

Karczewa. 

 

 § 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/262/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

30 października 2012 roku. 

 

 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Wymienione nieruchomości oznaczone dzisiaj jako działki ewidencyjne o nr 32, 98, 112, 

131/1, 133/1 w obrębie 12 w Karczewie są i były w dniu wejścia w życie ustawy – dnia 27 maja 

1990 r. własnością Skarbu Państwa. 

 Nieruchomości użytkowane są jako drogi publiczne, osiedlowe – ul. Ignacego 

Prądzyńskiego, Podchorążych oraz Przejście od Wiślanej do Podchorążych w Karczewie. 

Nieruchomości wykorzystywane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Karczew, co 

jest zgodne z art 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Gmina Karczew wystąpiła z wnioskiem o przekazanie jej 

przedmiotowej nieruchomości na własność. Nabycie praw własności nieruchomości wymaga zgody 

Rady Miejskiej stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. 

 Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/262/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

30 października 2012 roku, ze względu na błąd pisarski – błędny numer działki – wpisano dz. nr 

122 z obr. 12 zamiast dz. nr 112 z obrębu 12 w Karczewie, oraz ze względu na zmianę podstawy 

prawnej uchwały, wprowadza się ust. 1 art. 5 zamiast ust. 4 art.5  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) jako podstawę dokonania 

komunalizacji. 


