
Konin, 11 stycznia 2022 r. 

PREZYDENT MIASTA KONINA 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze zaopiniowania podziału nieruchomości położonej na obszarze,  

którego podział na działki budowlane warunkuje procedura scalenia grun-

tów lub polubowne rozstrzygnięcie podziałów przez właścicieli nieruchomo-

ści wchodzących w jego skład  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zmianami), w związku art. 8 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1899, ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 r. zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie podziału nieruchomości 

gruntowej położonej w Koninie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków - ob-

ręb Przydziałki - numerami działek: 467/2 i 468/2, o powierzchni łącznej 0,1782 ha.  

Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład obszaru, którego podział na działki 

budowlane, w myśl uchwały nr 681 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 

2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Konina, w części dotyczącej obszaru między ul. DMOWSKIEGO a ul. ZAGÓROW-

SKĄ (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 33 

z dnia 1 marca 2002 r., pod poz. 994), uzależniony jest od wcześniejszego scalenia 

gruntów położonych w jego granicach lub polubownego rozstrzygnięcia nowych 

podziałów przez ich właścicieli, obejmujących nieruchomość gruntową położoną 

w Koninie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków - obręb Przydziałki - nume-

rem działki 469/2 o powierzchni 0,0317 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KN1N/00037433/6. 

W związku z powyższym, zawiadamiam właściciela działki nr 469/2 położonej w Ko-

ninie, obręb Przydziałki, o możliwości zapoznania się z propozycją podziału nieru-

chomości wymienionej na wstępie oraz wniesienia uwag co do sposobu jej po-

działu, w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. płk. Witolda 

Sztarka 1, II piętro, pok. 209, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 730 

do 1530 , w terminie do 26 stycznia 2022 r.  

Zawiadomienie umieszcza się na: 



1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, 

2) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie: www.konin.pl, bip - biuletyn 

informacji publicznej, zakładka: ogłoszenia i komunikaty/ogłoszenia geodezji 

i katastru/komunikaty. 

Po upływie tego terminu zawiadomienie uzna się za dokonane, a wniesione uwagi 

co do sposobu podziału nieruchomości wymienionej na wstępie - pozostawione 

bez rozpatrzenia. 

Prezydent Miasta Konina 

      Piotr Korytkowski 

http://www.konin.pl/

