
UCHWAŁA NR 741 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 kwietnia 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. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze 

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

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Miasta Konina nieruchomości położonych w 

Koninie, obręb Grójec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 

1. 29/1 o powierzchni 0,0852 ha 

2. 29/2 o powierzchni 0,0153 ha 

3. 30/2 o powierzchni 0,0165 ha 

4. 31/2 o powierzchni 0,0156 ha 

5. 32/2 o powierzchni 0,0163 ha 

6. 33/2 o powierzchni 0,0170 ha 

7. 34/2 o powierzchni 0,0182 ha 

8. 35/2 o powierzchni 0,0271 ha 

9. 37/17 o powierzchni 0,0272 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 741 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Objęte uchwałą nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Grójec i 

stanowią własność prywatną. Zgodnie z Uchwałą Nr 260 Rady Miasta Konina „w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w 

części dotyczącej rejonu ul. Jana Pawła II w obrębie Laskówiec” działki znajdują się na 

terenie oznaczonym w planie symbolami KPJ – Tereny komunikacji pieszo-jezdnej oraz 

KD – Drogi dojazdowe i przeznaczone są pod budowę - przedłużenie ulicy dojazdowej 

łączącej się z ulicą Grójecką. 

Zakup działek objętych uchwałą podyktowany jest koniecznością realizacji 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. budową drogi dojazdowej, 

oznaczonej symbolem KD. Realizacja tej inwestycji spowoduje aktywizację tych 

terenów, jako obszaru przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na nabycie przez Miasto 

Konin prawa własności działek 29/1, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2 oraz 37/17 

jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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