projekt

UCHWAŁA NR
/2013
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
1.
z dnia
grudnia 2013 roku

w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności działki gruntu
położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Piaskowej 55.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, Nr
106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323,
z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762,
Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337, z 2012r. poz. 908,
poz. 951, 1256, 1429, 1529) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów komunalnych Gminy Miasta Tomaszów
Mazowiecki działki gruntu położonej w Tomaszowie Maz. w obr. 1 przy
ul. Piaskowej 55 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 256 o pow. 1060 m2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Maz.
§ 3. Zobowiązanie finansowe wynikające z nabycia, o którym mowa w § 1 niniejszej
uchwały będzie pokryte z podatku od nieruchomości osób prawnych, klasyfikacja budżetowa
- dział 756 rozdział 75615
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Sprawdził pod względem merytorycznym:

Sprawdził pod względem prawnym:

UZASADNIENIE
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ozn. w ewid. gruntów nr 256
położona w Tomaszowie Maz. w obr. 1, przy ul. Piaskowej 55, zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta znajduje się w strefie
usługowo - przemysłowej na terenach przeznaczonych pod zabudowę technicznoprodukcyjno-usługową
Pozyskanie prawa własności działki 256 pozwoli powiększyć teren komunalny przy
ulicach Wysokiej, Północnej i Piaskowej.
Współwłaściciele działki wystąpili z wnioskiem sprzedaży przedmiotowego terenu na
rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz.

