UCHWAŁA NR 1074/XXXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Piaseczyńskiego darowizny zabudowanej
nieruchomości położonej w Piasecznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) , uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Piaseczno darowizny nieruchomości położonej
w Piasecznie , oznaczonej jako działki nr ew. 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, położone w obr. 17 m. Piaseczno,
o powierzchni łącznej 0,4294ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1I/00023717/6, zabudowanej
budynkiem Przychodni Rejonowej.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, przeznaczona jest na prowadzenie publicznego obiektu
ochrony zdrowia w rozumieniu art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Zabudowana budynkiem nieruchomość oznaczona jako działki ew. nr 31/1, 31/2, 31/3, 31/4,
położone w obrębie 17 miasta Piaseczno, o powierzchni łącznej 0,4294ha, uregulowana jest w
księdze wieczystej nr WA1I/00023717/6. W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego,
zatwierdzonym uchwałą nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r., ww działki ewidencyjne
znajdują się w obszarze urbanistycznem przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe.
Od 29.05.2003r., Gmina Piaseczno, na mocy podpisywanych z Powiatem Piaseczyńskim umów
użyczenia ( ostatnia umowa z dnia 25.11.2015r.) , otrzymała do bezpłatnego użytkowania , po
czym przekazała kolejnymi umowami użyczenia Samodzielnemu Zespołowi Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego przedmiotową nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie
Publicznej Przychodni Rejonowej i świadczenie usług medycznych dla ludności.
Z uwagi na potrzebę realizacji celu publicznego, wynikającego z art. 6 ust. 6 u.g.n.- budowa
i utrzymywanie publicznych obiektów ochrony zdrowia, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione.
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