RADA MIEJSL4
Kong tancin-Jeziorna

UCHWALA NR 489/VI/39/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomoci gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzialka nr 49/1 z obrçbu 03-23
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit, a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzdzie grninnyrn
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Konstancin
-Jeziorna uchwala, co nastçpuje:

§ 1. Wyraa zgodç na sprzeda2 przez Gminç Konstancin-Jeziorna, w trybie bezprzetargowyrn
nieruchomoci gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka nr 49/1 z obrebu 03-23
o pow. 0,0059 ha, pooonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mieszka I, objçtej ksiçg wieczyst
Nr WA5M/00333298/0, prowadzon przez Sd Rejonowy w Piasecznie IV Wydzial Ksig Wieczystych
-

na rzecz Pañstwa Zbigniewa i Marii Kunickiej mal2. Napierala.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 3. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

Id: 7B359553-35BB-4CAF-83 64-FOBOC 1 8A1 645. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
do uchwaly Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 489/V1/39/2013 z dnia 27 listopada
2013 r. w sprawie sprzedazy w trybie bezprzetargowym nieruchomoci gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzialka nr 49/1 z obrçbu 03-23.

Wnioskiem z dnia 15 padziemika 2013 r. Pañstwo Zbigniew i Maria Kunicka
mali. Napierala wystqpili o sprzedaz w trybie bezprzetargowyrn dzialki nr 49/1 z obrçbu 03-23
w

celu poprawienia

warunków

zagospodarowania nieruchomoci przyleglej

oznaczonej

w ewidencji gruntówjako dzialka nr 44 z obrebu 03-23.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami nieruchomoé moze bye sprzedana w drodze bezprzetargowej je2eli ma
poprawié warunki zagospodarowania nieruchomoci przyleglej stanowicej w1asnoé lub oddanej
w uytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tç nieruchomoé lub jej czeci nabyé,
pod warunkiem, e nie moze bye odrebnie zagospodarowana.
Dzialka nr 49/1 z obrçbu 03-23 o powierzchni 0,0059 ha 1ey na obszarze objçtym
ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie

z Uchwa1

Nr 435/IV/27/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 padziemika 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów
przyleglych, dzialka polo2ona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
F2MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Dzialka bçdca przedrniotem wniosku znajduje sic w bezporednim ssiedztwie
dzialki nr 44 z obrçbu 03-23 i ze wzglçdu na swoj powierzchniç oraz ksztalt nie mote byC
zagospodarowana j ako odrçbna nieruchomoC.
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