UCHWAŁA Nr 669
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz art. 13 ust. 2, art. 17 ust. 1 i 3,
art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża zgodę na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Konina, położonej w Koninie, obręb Czarków, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 472/8 o pow. 0,0010 ha na rzecz Skarbu Państwa.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 669
Rady Miasta Konina
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny.

O nieodpłatne przekazanie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały
wystąpiła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w celu uregulowania
stanu prawnego gruntu faktycznie zajmowanego i użytkowanego od lat przez jednostkę.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Konina, dla działki będącej przedmiotem uchwały obowiązuje zapis: UN- tereny usług
nieuciążliwych.
Decyzją Nr 75/2017 z dnia 09.11.2017 r. Prezydent Miasta Konina zatwierdził podział
nieruchomości położonej w Koninie obręb Czarków ozn. nr 472/6, w wyniku którego
powstała działka będąca przedmiotem niniejszej uchwały. Podziału dokonano w celu
uregulowania stanu prawnego gruntu faktycznie zajmowanego i użytkowanego przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
W myśl art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może
być przedmiotem darowizny między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,
z określeniem w umowie celu darowizny.
Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, państwowe
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości na
własność, a do nabytych nieruchomości uzyskują trwały zarząd z dniem ich nabycia.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

