Uchwała Nr 232/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 4 czerwca 2009r.
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa nieruchomości gruntowych położonych
w Józefowie - narożników ścięcia linii rozgraniczających dróg gminnych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 24 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości miasta Józefowa:
1. prawa własności nieruchomości gruntowych:
L.p.
1.

Projektowany

nr Nr

Powierzchnia

Nazwa ulicy

2

ewidencyjny działki

obrębu

[m ]

120/1

24

do 13

Nr

księgi

wieczystej
Piaskowa róg ul. 1618
bez nazwy

2.

125/1

24

do 13

Piaskowa róg ul. 9208
bez nazwy

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:
L.p.
1.

Projektowany

nr Nr

Powierzchnia

Nazwa ulicy

2

ewidencyjny działki

obrębu

[m ]

123/1

24

do 13

Nr

księgi

wieczystej
bez nazwy

1623

§ 2.
Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 następuje ze środków przewidzianych w budżecie Miasta na rok
2009 w dziale 700 pt.” Gospodarka mieszkaniowa”; rozdziale 70005 pt. Gospodarka gruntami i
nieruchomościami”; § 6050 pt. „ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Uchwała Nr 232/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 4 czerwca 2009r.

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa nieruchomości gruntowych położonych
w Józefowie - narożników ścięcia linii rozgraniczających dróg gminnych.

Wydzielenie i nabycie działek wymienionych w § 1 niniejszej uchwały do zasobu nieruchomości
Miasta Józefowa nastąpi w celu dostosowania parametrów drogi publicznej (bez nazwy) do wymogów
obowiązujących przepisów prawa określających warunki techniczne dróg publicznych a w
szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 43 poz.430) .
Wnoszę zatem o podjęcie przez Radę Miasta Józefowa uchwały w przedmiotowej sprawie.

