UCHWAŁA Nr 55
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie nabycia nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Miasta Konina, z przeznaczeniem pod drogę,
nieruchomości gruntowej położonej w Koninie obręb CZARKÓW, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 1853 o powierzchni 0,0088 ha.
§ 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 55
Rady Miasta Konina
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie nabycia nieruchomości.

W związku z realizacją zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP (Uchwała Nr 438 Rady Miasta Konina
z dnia 19.12.2016 r.), zlecono podział działek 250/1 oraz 284/1 położonych w Koninie - obręb
CZARKÓW. Ich części oznaczone symbolem 1KD-L są przeznaczone były jako teren dróg
publicznych klasy lokalnej. W wyniku Decyzji Prezydenta Miasta Konina nr 57/2018
dokonano podziału geodezyjnego w obrębie CZARKÓW. Powstały działki: nr 1852
z budynkiem

wystaw

artystycznych

-

Wieża

Ciśnień

-

własność

Województwa

Wielkopolskiego oraz działka o numerze ewidencyjnym 1853, o powierzchni 0,0088 ha
(88 m2 ) przeznaczona pod drogę. Jest ona planowana do nabycia na rzecz Miasta Konina,
w związku z koniecznością uregulowania prawa własności pasa drogowego ulicy, czyli
realizację zadań własnych gminy w postaci utrzymania i budowy dróg. Wnioskowana działka
nr 1853 o powierzchni 0,0088 ha jest drobnym wycinkiem zagospodarowanej i w pełni
urządzonej drogi publicznej - ulicy Kolejowej. Przyjęcie stosownej uchwały i jej realizacja,
uporządkuje stosunki własnościowe kolejnego odcinka dróg publicznych naszego miasta.
Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wykupu zostanie określona przez
rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedmiotowe nabycie podyktowane jest celem publicznym, wobec powyższego
podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/

Wiesław Steinke

