UCHWAŁA NR 774/XXVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1454/LVI/2006 z dnia 21.09.2006r., Nr
1367/XLV/2010 z dnia 24.03.2010r. i Nr 312/XIII/2011 z dnia 26.10.2011r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U.
z 2001r., Nr 142 poz.1591 ze zm. /
uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchyla się :
1. uchwałę Nr 1454/LVI/2006 z dnia 21.09.2006r. w sprawie wydzierżawienia na okres 15 lat pow. 860m2,
części działki ozn. nr 526, położonej w Zalesiu Górnym pomiędzy ul. Pionierów a Białej Brzozy
2. uchwałę Nr 1367/XLV/10 z dnia 24.03.2010r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Piasecznie przy
ul. Energetycznej zabudowanych garażami w trybie przetargu nieograniczonego i uchwałę Nr 312/XIII/2011 z dnia
26.10.2011r. zmieniająca uchwałę Nr 1367/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r.
§ 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. Swat Andrzej
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Uzasadnienie
AD. 1 Zgodnie uchwałą wydzierżawienie części pow. 860m2 działki nr 526 położonej w Zalesiu Górnym było
możliwe w trybie przetargu nieograniczonego. Zostały zorganizowane dwa przetargi , które zakończyły się
wynikiem negatywnym – w pierwszym i drugim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Burmistrz nie podjął
decyzji o przeprowadzeniu rokowań i z uwagi na powyższe uchwała stała się bezprzedmiotowa.
Działka nr 526 , z której miała być wydzielona powierzchnia 860m2 pod budowę kortów tenisowych, jest
użyczana od 12 stycznia 2006r. do 11 stycznia 2016r. Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego pod boisko
sportowe Klubu Sportowego „Hubertus”.
AD. 2 Burmistrz odwołał przetarg, który miał być zorganizowany zgodnie z uchwałą Nr 1367/XLV/2010 z dn.
24.03.2010r. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane w segmencie 12 garaży przy ul.
Energetycznej zostaną zamienione na nieruchomości kolidujące z planowaną inwestycją tj. budową drogi
komunikacyjnej, umożliwiającą wjazd i wyjazd z drogi publicznej do nieruchomości gminnych ozn. nr 2/166
i 3/66 , obręb 4, przeznaczonych do zbycia .
Z uwagi na pomyłkę w uchwale Nr 1367/XLV/2010 z dn. 24.03.2010r.- w powierzchni działek nr 2/171 i nr
2/176 , została podjęta uchwała Nr 312/XIII/2011 z dn 26.10.2011r. zmieniająca powyższą uchwałę.
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