
UCHWAŁA NR XIX/146/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/226/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie zdnia 10 listopada 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXXIV/226/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 20101 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości, wprowadza się następującą zmianę: 

- w § 1 wyrażenie: „części działki o nr ewid. 2792/1 o pow. około 0,0850 m2”, zastępuje się wyrażeniem „działki 
o nr ewid. 2792/7 o pow. 0,1169 ha". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak

Id: 29625D13-FC3B-488C-A5B8-00079229DA56. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Rada Miejska w Kałuszynie uchałą Nr XXXIV/226/10 z 10 listopada 2010 wyraziła zgodę na nabycie do 
gminnego zasobu części działki o nr ewid. 2792/1, o pow. około 0,0850 m2 położonej w Kałuszynie, dla której 
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW 28037, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Państwowej Jednostki Organizacyjnej Poczta Polska S.A. 
z przeznaczeniem pod powiększenie terenu przedszkola i działki nr 2794 stanowiącej własność Gminy 
Kałuszyn. Na wniosek Poczty Polskiej Burmistrz Kałuszyna decyzją NKP.6831.5.2011 z dnia 30.12.2011 
zatwierdził podział w/w nieruchomości na działki o nr ewid. 2792/6 o pow. 0,1511 i 2792/7 o pow. 0,1169. 
W związku z podziałem numer działki i powierzchnia określona w w/w uchwale uległy zmianie. 
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