
UCHWAŁA NR XIX/173/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości 
Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, 
poz. 713), oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 396 ze zmianami),   Rada Miejska uchwala co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości  działki nr 272/14 o powierzchni 
0,4979 ha. położonej w miejscowości Chrzanów, obręb Kuczków, gmina Pleszew, zapisanej w KW nr 
KZ1P/00003524/3, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze umowy nieodpłatnego przekazania na 
rzecz Miasta i Gminy Pleszew, na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Miasto i Gmina Pleszew zamierza przejąć do gminnego zasobu nieruchomości od Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 272/14, położoną w miejscowości Chrzanów, obręb geodezyjny

Kuczków. Na w/w działce zlokalizowane jest ujęcie wody, które jest użytkowane przez Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp.z o.o. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie. Teren jest zagospodarowany,

ogrodzony, zabudowany budynkiem hydroforowni.Przeznaczenie przedmiotowej działki w Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, uchwalone Uchwałą nr

XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 roku, pozwala na jej nieodpłatne

przejęcie od Krajowergo Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na realizację zadania własnego gminy w zakresie

wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Do przeprowadzenia procedury nieodpłatnego przekazania gminie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia

Rolnictwa w/w nieruchomości, niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej, upoważniająca Burmistrza do

nieodpłatnego jej nabycia.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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