UCHWAŁA NR XLI/407/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie 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 2021r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu Miasta i Gminy Pleszew w drodze darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działka nr 898/1, ark. m. 33, obręb miasta
Pleszew, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00020904/6.
§ 2. 1. Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały zagospodarowana jest jako droga publiczna - ul.
Kolejowa w Pleszewie.
2. Zgodnie z celem darowizny, nieruchomość będzie utrzymywana i wykorzystywana jako droga publiczna
oraz tereny komunikacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XLI/407/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.
Miasto i Gmina Pleszew zamierza przejąć na własność od Powiatu Pleszewskiego w drodze
darowizny drogę publiczną - ul. Kolejowa o pow. 0,2427 ha, o której mowa w uchwale. Uchwałą nr
XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, nadano ulicy Kolejowej w Pleszewie kategorię drogi
gminnej. Tym samym zarządcą drogi stał się Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny
dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi
jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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