PROJEKT
Uchwała nr

/

/2016

Rady Gminy Michałowice
z dnia

2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Michałowice
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 635, położonej
w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice,
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z
2015 r., poz. 1014 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność
Gminy
Michałowice
prawa
własności
części
nieruchomości
uregulowanej
w KW WA1P/00117958/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg
Wieczystych, stanowiącej część działki nr ewid. 635 o powierzchni około 0,0590 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości, na której
znajduje się przepompownia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, będąca własnością
Gminy Michałowice, oznaczonej na złączniku do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-A.
§2
Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości określonej w § 1 będą dochody własne
budżetu Gminy Michałowice.
§3
Nabytą nieruchomość gruntową opisaną w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu
nieruchomości Gminy Michałowice.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność
Gminy Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr
ewid. 635, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice
Właścicielem nieruchomości uregulowanej w KW nr WA1P/00117958/0 stanowiącej
działkę nr ewid. 635 o pow. 8.2233 ha , położonej w obrębie ewid. Pęcice jest Skarb Państwa –
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie części
nieruchomości o powierzchni około 0,0590 ha, wydzielonej z działki nr ewid. 635, na której
znajduje się przepompownia ścieków oraz sieć kanalizacyjna i wodociągowa, będące własnością
Gminy Michałowice.
Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy ww. działki nastąpi w formie aktu notarialnego.

