
UCHWAŁA NR 721 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 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 2022 r. poz. 559), oraz art. 24 i 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) - 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

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

obręb Łężyn, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 

1. 109/2 o powierzchni 0.2209 ha, 

2. 109/4 o powierzchni 0.1147 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 721 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Objęte niniejszą uchwałą nieruchomości, położone w prawobrzeżnej części miasta 

Konina w obrębie ewidencyjnym Łężyn, są współwłasnością osób fizycznych. Zgodnie 

z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon: 

Łężyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 

2021 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2) (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, 

poz. 6698 z dnia 3 września 2021 r.) i Uchwałą Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 

30 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1) (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z dnia 13 marca 2019 r., poz. 2874) działki znajdują się na terenie oznaczonym 

symbolem 20KD-D – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej i KD-L-tereny dróg 

publicznych klasy drogi lokalnej część działki nr 109/2 objęta jest zapisem 8MN i 13 MN 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości planowane są do 

nabycia na rzecz Miasta Konina, aby uregulować prawo własności pasa drogowego. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


