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DRUK Nr 294
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica
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) i art. 13 ust. 2 i 2a w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 52/2, obręb SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki, uregulowanej
w księdze wieczystej nr WA1P/00032916/4, w celu realizowania zadań publicznych nałożonych na gminę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 52/2 z obrębu ewidencyjnego SHR Wolica, gmina
Ożarów Mazowiecki stanowi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 454/06 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wolica - Józefów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2006 r., Nr 271 poz. 10661, nieruchomość znajduje się na terenie
oznaczonym i określonym w ww. uchwale w sposób następujący: 16KDD – Tereny dróg dojazdowych - droga
gminna; 2KDZ – Tereny dróg zbiorczych, droga wojewódzka, 3R – Tereny rolnicze. Zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą
między innymi sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
Szkic lokalizacyjny
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