
Uchwała Nr 480 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie dokonania 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, w zw. z art. 6 pkt 

3 i pkt 4, art. 37 ust. 2 pkt 4 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 dokonanie darowizny przez Miasto Konin na rzecz Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Koninie, nieruchomości położonych w Koninie obręb Gosławice, oznaczonych 

w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1406 o pow. 1,5182 ha i nr 1410 o pow. 

0,4426 ha, z przeznaczeniem na budowę biogazowni. 

§ 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 480 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 480 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie dokonania darowizny nieruchomości. 

Z wnioskiem o przekazanie działek wymienionych w § 1 uchwały zwrócił się Miejski 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Koninie. 

Nieruchomości objęte uchwałą znajdują się w sąsiedztwie działek własnych MZGOK, 

na których spółka prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele 

publiczne, zaś zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy celem publicznym jest budowa 

i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 

gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Natomiast zgodnie z art. 6 pkt 4 

ww. ustawy celem publicznym jest m.in. budowa oraz utrzymywanie obiektów 

i urządzeń służących ochronie środowiska. 

Przekazanie na własność MZGOK Sp. z o.o. w Koninie wnioskowanych nieruchomości 

pozwoli na budowę instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów 

w zamkniętym systemie fermentacji. Budowa powyższej instalacji została ujęta 

w Uchwale Nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 

2020 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym. 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 


	Uchwała Nr 480 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.

	Załącznik do uchwały Nr 480 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r.
	UZASADNIENIE  DO UCHWAŁY NR 480 RADY MIASTA KONINA  z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości.

