
DRUK NR 948 

Projekt 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …………………. 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 

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

obręb Przydziałki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 871/7 

o powierzchni 0,0073 ha. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Opiniował radca prawny:  

J. Ignaczak 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………………….. 2023 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Objęta uchwałą nieruchomość o powierzchni 0,0073 ha położona jest w obrębie ewidencyjnym 

Przydziałki i stanowi własność prywatną. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon Przydziałki – Bursztynowa 

działka znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 2KD  

i przeznaczona jest pod tereny dróg klasy dojazdowej. 

Zakup działki 871/7 podyktowany jest koniecznością realizacji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi 

dojazdowej spowoduje aktywizację tego terenu, jako obszaru przeznaczonego pod zabudowę 

jednorodzinną.  

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

prawa własności działki 871/7 jest uzasadnione. 

 

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 

 

  



Załącznik nr 1 – mapy 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

 

   



Mapa 1:250 

 

  



Mapa 1:250 (Ortofotomapa) 

 

   



Mapa 1:500 

 

   



Mapa 1:500 (Ortofotomapa) 
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