Uchwała Nr 243/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa
własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających dróg gminnych (w obr. 4, w obr. 46 i w obr. 68)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z póź. zm.) - uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości gminy Miasta Józefowa prawa
własności niżej opisanych części nieruchomości gruntowych:
Nr ewidencyjny
działki

Nr
obrębu

Pow.
2
[m ]

1.

proj. 79/1

4

ok. 27

ul. bez nazwy

WA1O/00076299/1

2.

proj. 154/35

4

ok.223

ul. Migdałowa

WA1O/00041320/4

3.

proj. 49/25

46

ok.17

ul. bez nazwy

WA1O/00069502/6

4.

proj. 26/3

68

ok. 10

ul.
WA1O/00025325/1
Rodziewiczówny/ul.
Łąkowa

L.p.

Nazwa ulicy

Nr księgi wieczystej

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miasta Józefowa

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa
własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających dróg gminnych (w obr. 4, w obr. 46 i w obr. 68)
Na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami zasób gminy stanowią nieruchomości, które zostały nabyte na własność gminy,
między innymi w drodze umów cywilno - prawnych.
Nieruchomości opisane w poniższej tabeli nie stanowią własności Miasta Józefowa.
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Wyżej opisane nieruchomości położone są na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa, zgodnie z którym projektowane działki
usytuowane są w pasach drogowych dróg gminnych.
Właściciele

ww.

nieruchomości

wyrazili

gotowość

sprzedaży

części

nieruchomości

przeznaczonych pod drogi.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

