UCHWAŁA NR 1184/XXXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako
działka drogowa nr ew. 1 obr. Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.
Dz. U. z 2017r. poz. 1875 /, uchwala się co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości będącej własnością osób
prywatnych, oznaczonej jako działka ew. nr 1, położona w Wólce Kozodawskiej, o powierzchni
3129 m.kw., stanowiąca zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego- pas drogowy ulicy Bukietowej, będącej drogą publiczną, ulicą dojazdową, gminną.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WA5M/00239888/4.
§ 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

Zgodnie z m.p.z.p. części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Redutową, Pod
Bateriami, Dworską oraz granica administracyjną miasta Piaseczna,, zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie nr 943/XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2013r.( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 18
czerwca 2013r. poz. 6834) działka o nr ew. 1 w Wólce Kozodawskiej stanowi pas drogowy ulicy
Bukietowej ( symbol

44KD-D), będącej drogą publiczną, ulicą dojazdową, gminną. Gmina

Piaseczno zaplanowała w roku bieżącym wykonanie nawierzchni z kostki na fragmencie
stanowiącym dz. ew. nr 1 obr .Wólka Kozodawska .

Nieruchomość zostanie nabyta przez Gminę za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, przy czym
właściciele oświadczyli, że zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wydadzą, o
ile Rada Miejska wyrazi zgodę na nabycie, a Gmina podpisze przedwstępną umowę sprzedaży.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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