
UCHWAŁA NR XLVII/469/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 7 lipca 2022 r. 

w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości 
Kuczków 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 (t.j. Dz.U. z 2022, 
poz. 559 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514 ze zmianami),   Rada Miejska uchwala 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości  działki nr 179/18 o powierzchni 
0,3340 ha. położonej w miejscowości 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. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Pleszewie 

 
 

Adela Grala - Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLVII/469/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku 

 

 

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

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 179/18, położoną w miejscowości Kuczków, przylegającą do boiska 

sportowego, które zamierzamy rozbudować o trybuny sportowe. 

Ponieważ zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej należy do 

zadań własnych gminy, przejęcie przedmiotowej nieruchomości jest w pełni uzasadnione.  

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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