
UCHWALA NR XIV/90/2011 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 gntdnia 20 II r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 l r. 
Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 28 ust. I i art. 37 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nientchomościami (Dz. U. z 20 lOr. Nr 102, poz. 651 z późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych nientchomości położonych 

w Makowie Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej oznaczonych w ewidencji gntntów numerami: 

I) 647/9 o pow. 0,2986 ha, 

2) 647/11 o pow. 0,4402 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Miasto Maków Mazowiecki jest właścicielem nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 647/9 
o pow. 0,2986 ha i 647111 o pow. 0,4402 ha położonych w Makowie Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka Nr 647/9 przeznaczona jest w planie jako teren : 
"centrum usługowo-handlowe" - symbol UHC, a działka Nr 647/11 przeznaczona jest w planie jako teren 
"rzemiosła i usług produkcyjno-technicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej" - symbol UM. Zgodnie 
z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 142 poz. 
1591 z późn o zm.) nieruchomości mogą być zbywane po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską stosownej 
uchwały. Zgodnie z art. 28 ust I i art. 37 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 20 lOr. Nr 102, poz. 651 z późno zm.) sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu. 
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