
                           

Uchwała  Nr XLI/377/2013
 Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 25 czerwca 2013 roku

        w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości 
oznaczonej jako działka ew. nr 296/10 w obrębie 4 Janów powstałej w wyniku podziału 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 296/9 w obrębie 4 Janów, 
z przeznaczeniem  na lokalizację oczyszczalni ścieków

 w miejscowości Janów, gm. Karczew

Na podstawie  art.  7  ust.  1  pkt.  3,  art.  18 ust.  2  pkt.  9  lit.  a   ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zmianami), uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Karczew prawa własności nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 296/10 położonej w obrębie 4 Janów o powierzchni 8000 
m2, powstałej w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 296/9 w obrębie  4 
Janów,  o  powierzchni  15840  m2,  dla  której  urządzona  jest  księga  wieczysta 
KW WA1O/00014509/5, z przeznaczeniem na lokalizację oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Janów, gm. Karczew.                     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady
               Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Gmina Karczew nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na 
lokalizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew. 
Nabycie  przez  Gminę  prawa  własności  nieruchomości  jako  czynność  przekraczająca  zakres 
zwykłego zarządu wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w uchwale zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.  
9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. 
Budowa  i  utrzymywanie  publicznych  urządzeń  służących  do  gromadzenia,  przesyłania, 
oczyszczania i odprowadzania ścieków stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. 
      
 

 Przewodniczący Rady
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