
UCHWAŁA NR 600 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 września 2021 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

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

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 24 i 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

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

zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Miasta Konina nieruchomości położonej w Koninie, 

obręb Laskówiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 228/14 

o powierzchni 0.0032 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 600 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia września 2021 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Objęta uchwałą nieruchomość, położona w prawobrzeżnej części miasta Konina 

w obrębie ewidencyjnym Laskówiec, jest współwłasnością osób fizycznych. Zgodnie 

z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

rejon: Laskówiec - ul. Grójecka zatwierdzonego Uchwałą Nr 729 Rady Miasta Konina 

z dnia 24 kwietnia 2002 r., Grójecka, (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 90, 

poz. 2264 z dnia 24 maja 2001 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 228/14 

(obręb Laskówiec), znajduje się na terenie oznaczonym w planie następującym 

symbolem i przeznaczona jest pod: KD – tereny dróg publicznych klasy drogi 

dojazdowej. Nieruchomość jest planowana do nabycia na rzecz Miasta Konina, aby 

uregulować prawo własności pasa drogowego. Przedmiotowe nabycie podyktowane 

jest celem publicznym, wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe 

i zasadne. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

  



Załącznik 

do Uchwały Nr 600 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 września 2021 roku. 
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