
 

 

Uchwała Nr XLVIII/465/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 stycznia 2014 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/427/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia         

29 października 2013 roku w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości 

położonych w Gminie Karczew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 18, art. 43, art. 44 ust. 1 i art. 50 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 

651 ze zmianami) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty              

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W uchwale Nr XLV/427/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 

2013 roku w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonych w Gminie Karczew            

zmienia się § 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie następujące: 

„4) na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie           

im. Bohaterów Westerplatte, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako cz. działki o nr 510/1 w obrębie geodezyjnym 10, ujawnionej w księdze wieczystej 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku WA1O/00040702/9, o powierzchni                

ok. 0,7300 ha. Granice i lokalizację terenu, na którym realizowany będzie trwały zarząd 

oznaczony literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-A przedstawione są na 

załączniku graficznym nr 2 stanowiącym integralną część uchwały,” 

  

 § 2. W związku ze zmianą § 1 pkt 4 uchwały nr XLV/427/2013 Rady Miejskiej                   

w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku zmienia się załącznik nr 2 do tejże uchwały. 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/427/2013 po zmianie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

     Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 
  

 Z uwagi na znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie im. Bohaterów 

Westerplatte boisko Orlik, które będzie przekazane w zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Karczewie, nie jest możliwe oddanie niniejszej jednostce oświatowej w trwały zarząd 

nieruchomości zabudowanej w granicach określonych literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-

P-R-S-A przedstawionych na załączniku graficznym nr 2 do uchwały Nr XLV/427/2013 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku. Należy zatem dokonać korekty granic 

przedstawionych na załączniku graficznym nr 2, a także numerów działek ewidencyjnych. 

 

 

 

     Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 

 




