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Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie

W odpowiedzi na zapytanie radnej Rady Miejskiej w Mosinie, Pani Małgorzaty Kaptur w sprawie

budynku gminnego przy ulicy Wawrzyniaka oraz na zapytanie radnego Rady Miejskiej w Mosinie,

Pana Łukasza Kasprowicza dotyczące odzyskania budynku w któ?ym mieściła się szkoła prywatna

uprzejmie informuję, iż zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XV Cywilny

Odwoławczy z dnia 15 marca 2011 r. sygnatura akt XV Ca 1548/10 Sąd nakazał pozwanym Irenie

Kręgielczak i Jerzemu Kręgielczak, aby wydali powódce Gminie Mosina, nieruchomość położoną w

Mosinie, przy ul. Wawrzyniaka 1, oznaczoną w rejestrze gruntów jako działka nr 1664/4 o

powierzchni 713 m2, zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 405 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 21193; termin do spełnienia

świadczenia Sąd wyznaczył pozwanym do dnia 30 czerwca 2012 r.

Ponieważ Państwo Irena i Jerzy Kręgielczak zwrócili się Gminy Mosina o przedłużenie umowy najmu

przedmiotowej nieruchomości, Gmina Mosina podpisała porozumienie z Państwem ireną i Jerzym

Kręgielczak, na mocy którego zapewniła jedynie, że do 31 sierpnia br. nie podejmie kroków

egzekucyjnych, dając tym samym czas proszącym na przeprowadzenie zakończenia roku szkolnego

201 1/2012, pod warunkiem, iż Państwo Irena i Jerzy Kręgielczak spłacą istniejące zobowiązania

finansowe wobec Gminy Mosina w terminie do 29 czerwca br oraz udostępnią część ulicy Rzecznej

( będącej drogą publiczną) do publicznego użytkowania. Zadłużenie zostało spłacone, ulicę Rzeczą

udostępniono do publicznego użytkowania.

Po upływie w/w terminu, Gmina Mosina dwukrotnie wyznaczyła termin Państwu Irenie i Jerzemu

Kręgielczak protokolarnego przekazania przedmiotowej nieruchomości, niestety bezskutecznie.

Państwo Irena i Jerzy Kręgielczak nie wykazali woli oddania nieruchomości ani wpuszczenia

przedstawicieli Gminy Mosina do budynicu. W związku z powyższym, sprawę skierowano do

komornika, władnego do przeprowadzenia egzekucji z przedmiotowej nieruchomości.
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