
UCHWAŁA Nr v/21l15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 4 marca 2015 r.

rv sprrtvie obciążenia nieruchomości komunaInych

Na podstawię ań.l8 ust' 2 pkt' 9 lit'''a'' ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnyn (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318,22014 r. poz.379 ipoz. 1072),
an. l3 ust' l ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruclromościami (Dz, U, z20|4 r.
poz. 5l8' poz.659, poz.805. poz.822, poz.906 i poz. |200) oraz sl0 i sl l ust. l pkt 2 uchwały
Nr xxxvlII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
(Dziennik Urzędow}' Wojewódffiva Łódzkiego Nr 306' poz. 2569; z 20|I t.Nt 2,79, poz.283,|)
Rada Miasta Rarva Mazowiccka uchwala, co następuje:

$ 1, Wyraża się zgodę na obciązenie hipoteką następujących nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasta Rawa Mazo\Ą''iecka:

l) nieruchomości poloŹonei w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji
gruntówjako działka nr 25l o pow. 0'2901 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie
Mazowięckiej' lV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzonajest księga wieczysta KW
LD1R1000061 I  l / l ;

2) nieruchomości połoŹonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowięcka' oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki o numerach: 3l5ll o pow' 0, |465 hą 3l5lf o pow.0,32M haoraz3|5|3
o pow. 0.8089 ha. dla któĘ w Sądzie Rejonowym w Rawie M^zowieckiej, IV Wydziale
Ksi4g Wieczystych urzqdzonajest księga wieczysta Kw LDlfu00005317/8;

3)nieruchomości położoDej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ff: 499/2 o pow.0,7123lra, dla któIej w sqdzie Rejonowym w Rawie
Mazowieckiej. IV Wydzialę Ksiąg wieczystych urządzonajest księga wieczysta KW
LDt R./00043854/2:

4) nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka' oznaczonej w ewidencji
gruntówjako działka nr 295 o porł'' 0.4660 ha. dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie
Mazowieckiej' IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzonajest księga wieczysta Kw
LD1W00035262/6.

$ 2. obciązenie nieruchomości hipoteką, o któĘ mowa w $ l następuje z tytułu poĘczęnia
przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka pożyczki zaciąganej przez jednoosobową spółkę
prawa handlowego Miasta Rawa Mazowiecka ZGo AQUARIUM Sp' z o'o z siedzibą w Rawie
Mazowieckiej w Wojewódzkim Funduszll ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi na
dolinansowauie zadania ,,Rozbudowa RIPOK w Pukininie ETAP II - Budowa kompostowni
odpadów innych niz niebęzpiecfne i obojętnę wraz z infIastrukturą towarfyszącą na terenie
Zakładu ZGo Pukinin' gm' Rawa Mazowiecka'' w wysokości 9.000.000 zł'

$ 3. Wykonanie uchwały powierzasię Burmisfrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie f dnięmPodjęcia'


