Uchwała Nr 166/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 4 września 2008r.
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej (ul. Godebskiego).
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 prawa własności
nieruchomości położonej w liniach rozgraniczających ulicy Godebskiego ( proj. dz. ew. 73/4
z

obr. 16) o powierzchni 297m2,

uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr

WA1O / 00031249 / 9.
§ 2.
Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 następuje ze środków przewidzianych w budżecie Miasta
na rok 2008 w dziale 700 pt.” Gospodarka mieszkaniowa”; rozdziale 7005 pt. Gospodarka
gruntami i nieruchomościami”; § 16050 pt. „ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 166/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 04.09.2008r.
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej ( ul. Godebskiego).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami – zasób Gminy-Miasta stanowią nieruchomości, które zostały
nabyte w drodze umowy cywilnoprawnej.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonego
Uchwałą Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa etap IIIA ( Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego Nr 190 z 2003r. poz. 4787), projektowana działka nr 73/4 w obr. 16
położona jest na terenie komunikacji – drogi klasy lokalnej – przedłużenie ul. Godebskiego –
15KL.
Współwłaścicielki działki zgłosiły się do tutejszego Urzędu i wyraziły zgodę na sprzedaż wyżej
opisanej działki na rzecz Miasta Józefowa.
Wnoszę zatem o podjęcie przez Radę Miasta Józefowa uchwały w przedmiotowej sprawie.

