PROJEKT
UCHWAŁA NR ……/…../2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ……………….. 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Miasta
Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje …..osobową Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

……………,

……………,

…………....,

…..………..,
(…..).
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 86/XVII/2012 z dnia
9 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia
8 października 2007 r. Nr 191 poz.1365) narzuca na Gminę regulowanie stanu prawnego
użytkowanych

nieruchomości

oraz

uporządkowanie

ksiąg

wieczystych

zgodnych

z rzeczywistym stanem prawnym.
Powołując się na zapisy art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, właściciel
nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego o ujawnienia prawa własności w księdze
wieczystej. Ponadto na mocy art. 2 ust. 3 ustawy ujawniającej, organy jednostek samorządu
terytorialnego zostały zobowiązane w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
(tj. do 19 listopada 2009 r.) do złożenia w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.
W związku z koniecznością objęcia komunalizacją nieruchomości służących wykonaniu
zadań własnych gminy, które to nieruchomości nie zostały dotąd objęte procesem
komunalizacji, wymaganym jest powołanie komisji inwentaryzacyjnej w celu zakończenia
spraw komunalizacji mienia państwowego.
W tym celu powołana jest Komisja Inwentaryzacyjna do sporządzania wykazów,
kart komunalizacyjnych oraz dokumentacji niezbędnej w celu komunalizacji nieruchomości
na rzecz Miasta Podkowa Leśna. Ponieważ poprzedni członkowie nie są już radnymi
ani pracownikami urzędu, należy powołać nową komisję.
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