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UCHWAŁA NR XXVII/342/2020
RADY MIASTA MARKI
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny, zabudowanej
nieruchomości gruntowej na cele własne miasta Marki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709)
Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w Markach przy ul. Szpitalnej, oznaczonej w ewidencji
gruntów miasta Marki, jako działka nr ewid. 29/1 o powierzchni 976 m2 z obrębu 5-15,
na cele własne miasta Marki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Przedmiotem niniejszego uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny
od Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości gminnych zabudowanej nieruchomości
gruntowej,
oznaczonej
w ewidencji
gruntów
miasta
Marki,
jako
działka
2
nr ewid. 29/1 o powierzchni 976 m z obrębu 5-15 na cele własne gminy,
a w szczególności adaptację istniejącego budynku na Archiwum Zakładowe Urzędu
Miasta Marki, lokalizację siedziby Centrum wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej i Centrum Usług Wspólnych.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 357 z dnia 8 października 2020 roku Wojewoda
Mazowiecki wyraził Staroście Wołomińskiemu zgodę na przekazanie przedmiotowej
nieruchomości w drodze darowizny na rzecz miasta Marki wskazując jednocześnie,
że zostanie ona wykorzystana na realizację celu publicznego, określonego
w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
tj. zadania własnego miasta Marki.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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