
UCHWAŁA Nr 56 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Miasta Konina, z przeznaczeniem pod drogę 

nieruchomości gruntowej położonej w Koninie obręb LASKÓWIEC, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków numerem 276/11 o powierzchni 0,0065 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 56 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku  

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Objęta uchwałą nieruchomość jest zlokalizowana w północnej części osiedla Laskówiec. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – w rejonie ulic: 

Rudzickiej i Hirszfelda (Uchwała Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 26.10.2011 r.), 

przedmiotowa działka 276/11 jest oznaczona symbolem 1KD-L z przeznaczeniem droga 

publiczna klasy lokalnej. Nieruchomość jest planowana do nabycia na rzecz Miasta 

Konina, aby uregulować prawo własności pasa drogowego ulicy Rudzickiej w związku 

z prowadzoną inwestycją drogową - jej poszerzeniem. 

Jest to realizacja zadań własnych gminy w postaci utrzymania i budowy dróg. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wykupu zostanie określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wnioskowana działka o powierzchni 0,0065 ha (65 m2) jest brakującym odcinkiem ulicy 

Rudzickiej w ciągu sąsiadujących działek drogowych obrębu LASKÓWIEC o numerach 

ewidencyjnych: 95/21, 648, 649, 296/2. 

Przedmiotowe nabycie podyktowane jest celem publicznym, wobec powyższego podjęcie 

niniejszej Uchwały jest celowe i zasadne.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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