
RADA MEJSKA
W MOSME

UCHWAŁA NR XLVIII/328/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 322/1, obręb Mosina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała,
co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Mosina, od Agencji Nieruchomości
Rolnych, nieruchomości położonej w Mosinie, przy ul. Wieniawskiego, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb
Mosina, działka nr 322/1, o pow. 0.0 150 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01M100046720/8,
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Sremie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako: obręb Mosina, działka nr 322/1, o pow. 0.0 150 ha, zapisana
w księdze wieczystej KW nr POl M100046720/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie,
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sremie, w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest pod teren ulicy dojazdowej, oznaczony symbolem KD na rysunku planu.
Przeznaczenie wyżej wymienionej działki ustalone zostało Uchwałą Nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie” (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488).

Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gmlnne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty
przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać
na własność jednostce samorządu terytorialnego (art. 24 ust. Sc ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm).

Przedmiotowa nieruchomość stanowi poszerzenie działki nr 311, stanowiącej drogę publiczną gminną - ulicę
Wieniawskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

VValder rski
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