
DRUK NR 453 

Projekt 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

 

UCHWAŁA NR ...... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 29  lipca 

2020 roku w sprawie zamiany 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. ) oraz art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2  pkt 4 i 5 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1990) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. W Uchwale Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie 

zamiany nieruchomości w § 1 dokonuje się zmian: 

− w ósmej linijce skreśla się słowo „ własność ” a w to miejsce dodaje się słowa 

„użytkowania wieczystego”, 

− w trzynastej linijce skreśla się numer „826/21” a w to miejsce wstawia się 

numer „ 836/21”. 

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

          Przewodniczący  

         Rady Miasta Konina 

 

Tadeusz Wojdyński 
 

Opiniował radca prawny  

Jacek Ignaczak



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ...... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 29  lipca 2020 roku 

w sprawie zamiany nieruchomości. 

W dniu 29 lipca 2020 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 387 w sprawie 

zamiany nieruchomości. W uchwale błędnie podano prawo własności nabywanych 

przez Miasto Konin nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Chorzeń. 

Prawidłowo winno być wpisane prawo użytkowania wieczystego. Dodatkowo w 

uchwale wystąpił błąd pisarski w postaci błędnej numeracji działki, na której 

posadowione są lokale mieszkalne nabywane przez Miasto Konin, prawidłowe 

oznaczenie działki stanowi numer 836/21.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały zmieniającej jest uzasadnione.  

 

         

 Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

  

/-/Witold Nowak  

 


