Uchwała NrXXIV/169 12000
Rady Miejskiej żyľardowa
z dnia 29 czerwca 2000ľ
w sprawi e przekazania nieruehomoŚci w trwały zaĺząd

z

dnia 8 marca 1990r o
samőrrądrie gminnym (Dz. I]._z 1996r Nr !3 poz.74 zpőźniejszymi zmianami)
art. 13 ust. i ĺ u't. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o gospodaľce
nieruchomoŚciami (Dz.ĺJ. Nr 115 poz.74I zpoźniejszymi zmianaml) oraz art. 81
ustawy z dnía 7 wľześnia |99Ir o systemie oŚwiaty (Dz. U. Nľ 67 poz. 329 z 1996r

Na pođstawieart. 18 ust. 2

pl<t.

9 (lit. a)

ustawy

z poźniejsz1ĺmi zmianami).

$1
WyraľŻa się zgodę na ustanowienie trwałego zarządu na czas nieokreŚlony na
nieruchomośeiaeh stanowiących własnośćGminy fla Ízecz'.
l) dz.nľ ewid. 2483 o pow. 6'798 prry ul. Jasnej 1l - Publicznego Gimnazjum
nľ1
2) dz.nľ ewid. 4005 o pow. 2928 rr:ŕ przy ul' Narutowicza 37 Publícznego

rŕ

-

Gimnazjum nĺ2
3) dz. nľ ewid. 257412 o pow. 3330
Gimnazjum nľ 2
4) dz. * .íĺa.2438 o pow. 5937

nrl

5) d".nľ ewid.

6)

274514 o
Podstawowej nľ 3

oŕ prry

ul. Naľutowicza39a- Publicznego

,ŕ prry ul. Leszno 19 _ Szkoły Podstawowej

pow' 3751 rrŕ prry ul. Paľkingowej 34 - Szkoły

częś,ćdziałkídz. nr ewid. 274615 o

pow' 42Ż23

'ł

prry ul' Kacperskiej 6 _

SzkoĘ Podstawowej nĺ 3
7) dr.nr ewid. 3564 o po*. 12822 rrł przy ul. Brzóski2110

nr4
8) dz. nľ ewid. 4222

Podstawowej ru 6
9) dr. nÍ ewid' 3337

o pow.

o pow.

97

59

1ł przy ul.

L22O6

-

Szkoły Podstawowej

Mireckiego

,rŕ przy ul.

56

SzkoĘ

4

SzkoĘ

Roosevelta

Podstawowej nľ 7
10) dZ. nr ewid.274513 o pow' 5143 ď prry ul. Paĺkingowej 32 -IvLlejskiego
Pľzedszkola nr 2
t1) dz. nľ ewid. 3553 o pow. 6333 rrŕ prry ul. Brzóski 1ll13 - Miejskiego
Przedszkola ĺľ5
12) dz.nľ ewid. t847 o pow. |1456llŕ prry ul. Szaľych Szeregów 5 - Míejskiego
Przedszkola nľ 6

-2

-

-

|3) dz.nľ ewiđ.274412 o pow. 4892 m' prry ul' Nietrzebki ó
Miejskiego Przedszkola nĺ 8
14) dz.-nr.ňĺa' 4)t3l2 o pow. 8656 oŕ prry Pl' JanaPawła II 6 - Miejskiego
Przedszkola nľ 9
15) ďz.nľ ewid. 4t64 o pow. 42gg rrŕ prry ul. Przedszkolnej 3_ Miejskiego
Przedszkola nr 10
16) dz' nr ewid. '7lr5g o pow' 462lfiŕ przy uI. Reymontal3 - Miejski oeIód
Jordanowski

$2
Wykonanie uchwaĘ powierza się Zaĺządowi lVIiasta Żyrardovĺa

$3
Uchwała wchodzi w ży'cie z dniem podjęcia
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