
UCHWAŁA Nr 178 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 lipca 2019 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Miasta Konina, nieruchomości gruntowej położonej 

w Koninie obręb MIĘDZYLESIE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

183/4 o powierzchni 0,2770 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 178 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 lipca 2019 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości  

 Na mocy Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn.: „Rozbudowa ulicy 

Kleczewskiej w Koninie” zostały przejęte na pas drogowy nieruchomości przyległe z jednej 

strony do poprzedniego przebiegu ulicy, z drugiej strony do istniejących terenów rolniczych 

i siedliskowych. Przy byłym właścicielu pozostała część nieruchomości (objęta uchwałą) 

w postaci bardzo wąskiego wydłużonego trójkąta.  

Zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych, jeżeli pod inwestycję przejęta jest 

część nieruchomości, a pozostałość nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na 

dotychczasowe cele - właściwy zarządca drogi jest obowiązany do wykupienia tej 

nieruchomości zgodnie z wnioskiem właściciela. Objęta uchwałą działka straciła w całości 

swój dotychczasowy charakter nieruchomości rolnej. 

Przedmiotowe nabycie podyktowane jest przepisami ustawy, wobec powyższego podjęcie 

niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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