UCHWAŁA Nr IX-107/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§1.
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości, położonej
w Wołominie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid.
nr 5/5 w obrębie 08 o pow. 2641 m2.

§2.
Kwota za nabycie opisanej w §1 nieruchomości zostanie wypłacona ze środków
budżetowych.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w Wołominie, oznaczonej jako działka nr ew. 5/5 z obrębu 08
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym określanie
zasad nabycia nieruchomości gruntowych.
Uchwała, której skutkiem są zobowiązania finansowe zgodnie z art. 58 ust. 1
ustawy, wskazuje źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Podjęta uchwała uprawniać będzie Burmistrza Wołomina do nabycia,
w drodze

umowy cywilnoprawnej, działki gruntu, położonej

w Wołominie

w rejonie ul. Wiosennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 5/5
z obrębu 08.
Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

przebiegu

ulicy Laskowej

w

Wołominie,

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-202/2005 z dnia
29 września 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 228 poz. 7466 z dnia 11 października 2005 r., przeznaczona jest
pod komunikację.
Z uwagi na powyższe, za uzasadnione należy uznać podjęcie uchwały
według załączonego projektu.
Realizacja uchwały nastąpi ze środków budżetowych z działu 700 rozdziału
70005 paragrafu 4590.

