
Uchwała Nr 379 

Rady Miasta Konina 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

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 2020 r., poz. 713.) oraz 24 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Miasta Konina nieruchomości gruntowej położnej 

w Koninie obręb Morzysław oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 244/1 

o pow. 0,0300 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

(-) Tadeusz Wojdyński 

  



Załącznik do uchwały Nr 379 

Rady Miasta Konina 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 379 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest na realizację celu publicznego – urządzenie i budowę 

ciągu pieszo-jezdnego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym uchwałą nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu 

Morzysław V i VA w prawobrzeżnej części miasta ( opubl. W Dz.Urz. Woj. Wlkp. Z 01.03.2002r. nr 

33 poz. 1001 ). Obecnie nieruchomość użytkowana jest jako droga nieutwardzona, ale tylko przez 

właścicieli posesji, gdyż ustawiony na wjeździe jest znak oznaczający zakaz wjazdu na posesję 

prywatną. Przedmiotowa działka stanowi istotny element bezpiecznej komunikacji pieszej 

pomiędzy ulicami Graniczną i Staromorzysławską dla mieszkańców osiedli Morzysław, Laskówiec 

i Grójec, chcących dostać się do pobliskich cmentarzy, uczelni itp. W ramach Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego, w budżecie Miasta Konina na 2020 r. na budowę drogi pieszo-

rowerowej łączącej ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską 

zaplanowano środki finansowe. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

(-) Tadeusz Wojdyński 
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