UCHWAŁA NR XVII/104/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr XXV/163/2008
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami gruntowymi (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. Nr
220, poz. 3661), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. . Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Książ Wlkp. w drodze umowy kupna sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radoszkowie Drugim, obręb
geodezyjny Radoszkowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 248/1 o powierzchni 0.0516 ha,
zapisanej w księdze wieczystej PO1M/00007036/1 Sądu Rejonowego w Śremie.
§ 2. . Środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej, o której mowa w § 1
uchwały pochodzą z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku Gminy.
§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 r.
Uchwała dotyczy nabycia na rzecz Gminy Książ Wlkp. działki przeznaczonej na drogę.
Wymieniona działka stanowi własność osoby fizycznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we
wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Zakrzewice, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Nr XXXVI/236/2013 z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6591 z 26 listopada
2013 r.) wymieniona działka przeznaczone jest pod drogę.

Id: 46DC9917-EA5D-4202-A8EC-ACADB24A4A3F. Uchwalony

Strona 1

