
Uchwała Nr 479 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie odwołania darowizny 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 ze zm.), art. 13 ust. 2, art. 22  ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) -

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża zgodę na odwołanie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej 

budynkami magazynowymi położonej w Koninie obręb Maliniec, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 139/10 o pow. 0,5158 ha, z przeznaczeniem na cele 

obrony cywilnej. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr 479 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 479 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. 

Zarządzeniem nr 386/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. Wojewoda Wielkopolski wyraził 

zgodę na dokonanie na rzecz Miasta Konina darowizny nieruchomości Skarbu 

Państwa opisanej w § 1 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na cele obrony cywilnej. 

Realizacja darowizny została dokonana aktem notarialnym Rep. A Nr 4583/2014 w 

dniu 26 września 2014 r. 

Po darowiźnie plany Miasta się zmieniły i na cele obrony cywilnej został zaadaptowany 

budynek byłej kaplicy położony na działce nr 972/1 obręb Chorzeń, stanowiącej 

własność Miasta Konina. Darowana przez Skarb Państwa nieruchomość nie jest 

wykorzystywana zgodnie z celem określonym w Zarządzeniu Wojewody 

Wielkopolskiego. Nabyciem tej nieruchomości zainteresowani są lokalni 

przedsiębiorcy, jednak z uwagi na cel darowizny jest to niemożliwe. Odwołanie 

darowizny umożliwi rozpoczęcie procedury sprzedaży przetargowej.  

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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