U C H W A Ł A NR 664/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie użyczenia działki gminnej ozn. nr 145/72 położonej w Bobrowcu
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.
Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony, nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 145/72 o pow. 11.200 m2,
położonej w Bobrowcu, na rzecz Sołectwa wsi Bobrowiec, z przeznaczeniem
na cele rekreacyjno-sportowe.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 145/72
o pow. 11.200m2 położona jest w Bobrowcu, która zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
(uchwała
nr 1123/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
31.01.2006r.) przeznaczona jest pod usługi publiczne, usługi komercyjne
nieuciążliwe (na planie rysunku oznaczone literami 1. UP) oraz pod usługi
sportu i rekreacji ( w planie rysunku oznaczona literami 3.US).
Rada Sołecka wsi Bobrowiec wystąpiła z wnioskiem o użyczenie (bezpłatne
udostępnienie) przedmiotowej nieruchomości celem zagospodarowania jej na
cele rekreacyjno sportowe dla mieszkańców Bobrowca oraz innych okolic
położonych w sąsiedztwie Bobrowca. Rada Sołecka, w ramach środków
funduszu sołeckiego oraz
w ramach prac społecznych mieszkańców,
zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie powyższej
nieruchomości tj. urządzenia placu zabaw dla dzieci, miejsca piknikoworekreacyjnego, wiaty rekreacyjnej, boisk sportowych - do koszykówki,
siatkówki, badmintona itp., urządzenia terenów zielonych, alejek spacerowych
oraz w okresie zimowym urządzenia lodowiska.
Biorąc pod uwagę cel na jaki nieruchomość będzie wykorzystywana oraz , że
będzie służyć to rozwojowi i integracji społeczności wsi Bobrowiec
–
Burmistrz proponuje zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia działki
gminnej ozn. nr ewid. 145/72 o pow. 11.200m2 położonej w Bobrowcu , z
przeznaczeniem na cele rekreacyjno – sportowe, zaproponowane przez Radę
Sołecką wsi Bobrowiec.

