
UCHWAŁA NR XIX/147/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonych w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Kopernika oznaczonych numerami: 2894 o pow. 0,0020 ha i 2892 o pow. 0,0020 ha. 

§ 2. Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta na rok 2020 
ze sprzedaży mienia komunalnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Dariusz 
Artur Miecznikowski 
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UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR XIX/147/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   

położonych w Makowie Mazowieckim  

 

 

Działki oznaczone numerami: 2894 o pow. 0,0020 ha i 2892 o pow. 0,0020 ha położone 

w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kopernika stanowią własność osób fizycznych. Zgodnie 

z miejscowym panem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  

Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015 r. 

przeznaczone są jako: „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna” – symbol 8.MW. 

Ze względu na protest mieszkańców sąsiedniej nieruchomości na gruntach tych nie 

zostały wybudowane garaże zgodnie z celem na jaki zostały kupione w 1993 r. od Miasta 

w drodze przetargu. Nieruchomości te są położone w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów 

stanowiących własność Miasta.   

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) organem właściwym do wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości jest Rada Miejska.  

 


