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Uchwała Nr .........../.........../2018

Rady Powiatu Pruszkowskiegoa
z dnia ......'''''.......'.....2018 r.

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

nieodpłatne

nabycie

prawa

własności

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr ew. 58/2 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn
Na podstawie $ 31 załącznika do uchwały nr XXXl1/303/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 23 lutego 2010 r. wsprawie określenia zasad oddawania mienia Powiatu

Pruszkowskiegow najem i dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania,zbywania
i obciążania niemchomości i lokali oraz oddawania niemchomości w użytkowanie wieczyste
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 1763), uchwala się, co następuje:

g 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 58/2
o pow. 0,3212 ha z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn, uregulowanej w księdze
wieczystej Nr WSIP/00114401/0.

$ 2. Nabycie nieruchomości następuje na potrzeby zwiększenia rezerwy terenu
drogi publicznej powiatowej nr 3122W (ul. Długa).
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
Nieruchomość oznaczona w ewidenclji gruntów i budynków jako działki nr ew. 58/2
o pow. 0,3212 ha z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn, stanowi własność HodowlanoRolniczej Spółdzielni ,,Dawidy" w Dawidach.
Przekazanie prawa własności ww. działki na rzecz Powiatu, powiększy rezerwę terenu
na poszerzeniedrogi powiatowej nr 3 122W (ul. Długa).
Zgodnie z $ 3 1 Zasad oddawania mienia Powiatu Pruszkowskiego w najem, dzierżawę
na okres dłuższy niż 3 lata, nabywania, zbywania i obciążanianieruchomości i lokali oraz
oddawanianieruchomości w użytkowanie wieczyste, przŃętych Uchwałą Nr XXXl1/303/10
Rady Powiatu Pmszkowskiego z dnia 23 lutego 2010 r., nabycie nieruchomości odbywa się za
zgodą Rady Powiatu.
W strategii rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 uchwała wpisuje się
w obszar ,,Przyjazne

komunikaąi

mieszkańcom

rozwiązania

komunikacyjne"

cel ,,Zapewnienie

sprawnej

wewnątrz powiatu i połączeń z Warszawą, a także zwiększenie dostępności

alternatyw dla samochodu"
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Ninięjsqr wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie pruszkowski.e-mapa.net dnia 2018-05-16 09 :26;23
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