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RADY MIASTA

żynłnoowA

z dnia

2017 r.

w sprawie spľzedażynieľuchomości

Napodstawie aľt. 18 ust. 2pkt9lit. austawyzdnia 8 maľca 1990r. o samoľządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z pőźn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

z

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

2016

r. poz. 2147, z pőźn. zm.) Rada Miasta

Żytardowauchwala, co następuje:

'\IyruŻa

s1.
się zgodę na sprzedaŻ

w

drodze przetargu nieruchomościstanowiących własność

Gminy Miasto Żyrardőw, położonych w Żyrardowie przy ul. Jawoľowej, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako:

1)
2)
3)

działki o nr ewid. 6766122 i 6641117 o łącznej pow. 872 m2;
działki o nr ewid. 6766123,6641118 i 6766127 ołącznej pow. 874 m2;
działki o nĺ ewid. 6766124, 6641119

i

6766128 o łącznej pow. 906 m2.

s2.
Wykonanie uchwały powieľza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

s3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PRAW Y

UZASADNIENIE
do UchwaĘ w spľawie spľzedażynieľuchomości

Zgodnie

z

gminnym (Dz.U.

art. 18 ust. 2 pkt 9 ht. a ustawy

z

z

dnia 8 marca 1990

r' o samorządzie

2016 r. poz. 446 z pőżn. zm.), do wyłącznej właściwości
rady gminy

naleŻy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, pľzel<raczających zakľes
zwykłe go zarządu, w tym zbyw ani a ni eruchomo ści'

Zgodnie

z

art. 37 ust.

nieľuchomościami (Dz.U.

z

1

ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997

ľ. o

gospodaľce

2016 r. poz. 2147 z pőŹn. zm.), nieruchomości są sprzedawane

lub oddawane w użytkowanie wieczyste w dľodze przetargu. Cenę nieľuchomościokľeślasię
na podstawie jej wartości(wartośćtę określająrzeczoznawcy majątkowi).

Na podstawie art. 35 ww. ustawy, Prezydent Miasta sporządza i podaje do publicznej
wiadomości vłykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŻy. 'V,ĺykaz ten wywiesza się
na okľes 2| dni w siedzibie właściwegourzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego

wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a takŻe

na stľonach inteľnetowych właściwegourzędu. Po upływie 6 tygodni, jeślinie wpłyną
wnioski osób uprawnionych (dawnych właścicieli)'Pľezydent Miasta Żyrardowa może
ogłosić przetarg na spľzedaż nieruchomości.

Podjęcie uchwały umożliwi rozpoczęcie opisanej wyŻej pľocedury sprzedaŻy
nieľuchomości.
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Z przeprow adzonej analizy wynika,

iz

:

- działki mają uregulowany stan prawny;

-

zgodnie

z

miejscowym planem zagospodaľowania przestrzennego, przedmiotowe

nieruchomości położone są

na

terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z dopllszczeniem usług _ 20MNu;

-

wielkośó i

cechy geometryczne poszczególnych nieruchomości pozwalają

na zagospodaľowanie ich jako samodzielnych nieruchomości;

- działhłwolne są od naniesień;
_

posiadają bezpośredni dostęp do dľogi publicznej od ul. Jaworowej.

Przeznaczenie do sprzedłŻy pľzedstawionej nieruchomości poszeruy katalog ofeľt
inwestycyjnych miasta.
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