
UCHWAŁA NR X/117/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji 
Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.) oraz  art.24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r. poz.1014) Rada 
Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, działek nr 2357/1, 
2357/2 i 2358/1 o pow. łącznej 0.1018 ha, zapisanych w księdze wieczystej 
KZ1P/00000454/0,  położonych w Pleszewie, od Agencji Nieruchomości Rolnych 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 X/117/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

Miasto i Gmina Pleszew zamierza pozyskać grunt niezbędny na budowę chodnika w pasie
drogi gminnej ul. Piaskowej na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta
Pleszewa tj. rzeki Ner. Posiadane tam przez Miasto i Gminę Pleszew grunty są niewystarczające aby
zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganymi przepisami. Dlatego też zwróciło się do
Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu o nieodpłatne nabycie nieruchomości o której mowa w
uchwale z przeznaczeniem na ten cel.
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg należy do zadań własnych gminy.
Pozyskane grunty zostaną włączone w pas drogi gminnej.

Do przeprowadzenia procedury nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR,
niezbędna jest uchwała Rady Miasta i Gminy Pleszew, upoważniająca Burmistrza do nieodpłatnego
nabycia nieruchomości, do gminnego zasobu.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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