UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... .... r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno działek drogowych położonych we wsi
Jazgarzew gm. Piaseczno
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 2016 r., poz. 446) oraz art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 1014 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 227/1 o pow. 41 m2, nr ew. 306/3 o pow. 129 m2, nr ew.
316/2 o pow. 10 m2, nr ew. 316/4 o pow. 10 m2, nr ew. 316/5 o pow. 133 m2, nr ew. 542/2 o pow. 1185
m2, nr ew. 382/3 o pow. 119 m2, nr ew. 385/3 o pow. 69 m2, nr ew. 215/1 o pow. 1 m2, nr ew. 345/9 o
pow. 68 m2, nr ew. 227/3 o pow. 92 m2, położonej we wsi Jazgarzew, gm. Piaseczno, uregulowanej w
księdze wieczystej nr WA5M/00266413/2, przeznaczonej pod drogi gminne oraz drogę dojazdową
(publiczną).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 18.05.2015 r. zostało zawarte Porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych, w którym
Gmina zozbowiązała się do wydzielenia na swój koszt części przeznaczonych w planie miejscowym pod
drogi gminne z nieruchomości będących w zasobie Agencji, a następnie nabycia przez gminę
nowowydzielonych działek drogowych po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przedmiotową transakcję.
Agencja zobowiązała się nieodpłatne przekazać Gminie Piaseczno wyżej opisane działki drogowe w
Jazgarzewie.
Z uwagi na powyższe, przygotowano uchwałę, której podjęcie przez Radę Miejską umożliwi realizację
zapisów Porozumienia i nabycie własności działek wymienionych w uchwale.
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