
UCHWAŁA Nr XXXV/303/21 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28  grudnia  2021 r. 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych. 

 

    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i poz.1834) , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r.poz.1899) oraz §10 i §11 ust. 1 pkt 2 

uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r.  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 

Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 306, poz. 2569, z 2011 r. 

Nr 279, poz. 2837, z 2021 r. poz. 3230) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,  

co następuje: 

 

     

 1 §. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką w wysokości do kwoty 2 270 000 zł 

następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka:  

 

1) nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 251 o pow. 0,2901 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie 

Mazowieckiej, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW 

LD1R/00006111/1; 

 

2) nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 295 o pow. 0,4660 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie 

Mazowieckiej, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW 

LD1R/00035262/6; 

 

3) nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr: 499/2 o pow. 0,7123 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie 



Mazowieckiej, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW 

LD1R/00043854/2; 

 

4) nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki o numerach: 315/1 o pow. 0,1465 ha, 315/2 o pow. 0,3244 ha oraz 

315/3 o pow. 0,8089 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, IV  Wydziale 

Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW LD1R/00005317/8; 

 

5) nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki o numerach: 355 o pow. 7,1264 ha, 356 o pow. 10,0933 ha, 357 o pow. 

19,9717 ha oraz 359/14 o pow. 0,2432 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, 

XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Rawie Mazowieckiej urządzona jest księga 

wieczysta KW LD1R/00043132/5.” 

 

 

§ 2. Obciążenie nieruchomości hipoteką, o której mowa w § 1 następuje z tytułu 

umorzenia w części pożyczki z umowy nr 545/OZ/P/2015 z dnia 15.10.2015 roku, zaciągniętej 

przez jednoosobową spółkę prawa handlowego Miasta Rawa Mazowiecka ZGO AQARIUM Sp. 

z oo. z siedzibą w Rawie  Mazowieckiej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi i przeznaczeniem umorzonej części pożyczki na dofinansowanie 

zadania „Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin - etap II ”, 

realizowanego przez Spółkę. Obciążenie nieruchomości hipoteką opisaną w § 1 stanowi 

zabezpieczenie wierzytelności powstałej z umorzonej części pożyczki. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

 


