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Projekt

z dnia  26 maja 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mszczonów 
niezabudowanej nieruchomości położonej w Mszczonowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 
1886/11 o pow. 0,0046 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą 
KW PL1Z/00034539/6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy część działki nr ew. 1886/2 położonej przy ul. Opłotki zajęta jest pod wybudowany już 
chodnik. Właściciele przedmiotowej działki zwrócili się z prośbą o doprowadzenie powyższego stanu do stanu 
fatycznego tj. dokonanie wydzielena części zajętej pod chodnik i uregulowanie stanu własności. Zgodnie 
z wnioskiem właścicieli został dokonany podział w/w działki na podstawie którego została wydzielona działka nr 
ew. 1886/11 o pow. 0,0046 ha jako działka, która zajęta jest pod chodnik nawiązując do sąsiednich działek. 
Zgodnie ze spisanym protokołem uzgodnień właściciele działki stanowiący teren o pow. 0,0046 ha przekażą 
nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszczonów, czego finałem będzie zawarcie aktu notarialnego. 
Podstawą do sporządzenia aktu notarialnego jest uchwała, w związku z czym celowym wydaje się aby Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 
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