
UCHWAŁA Nr 144 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie nieodpłatnego 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1  

pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817) 

- Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa – 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w Koninie obręb 

Mieczysławów, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193 o pow. 2,0194 

ha, z przeznaczeniem pod drogę publiczną. 

§ 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 144 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, położona w Koninie obręb Mieczysławów ozn. nr działki 193 o pow. 2,0194 ha, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

przeznaczona jest pod: 4 KDL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej, 2KDG – 

tereny dróg publicznych klasy drogi głównej. 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa dróg, ich 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg jest celem publicznym,  

a z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że stanowi również zadanie 

własne Miasta.  

Art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa, stanowi, że nieruchomości będące w zasobie Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz 

grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

mogą być w drodze umowy, nieodpłatnie przekazane na własność jednostce samorządu 

terytorialnego. 

Przejęcie przez Miasto przedmiotowej nieruchomości umożliwi Miastu finansowanie 

inwestycji w postaci remontu drogi, która znajduje się w złym stanie technicznym oraz 

przyczyni się do regulacji stanu prawnego dróg w mieście. 

Wobec powyższego, celowe i uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 


	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	UZASADNIENIE  do Uchwały Nr 144 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

