UCHWAŁA NR XXXIX/275/2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji w postaci budowy drogi
gruntowej w Jarosławkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) 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. Wojew. Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008 r.
Nr 220, poz. 3661) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Książ Wlkp. od
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, z przeznaczeniem na drogę
gminną nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarosławkach
o powierzchni 0,2725 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 38/6, zapisanej w księdze
wieczystej Nr 9626 Sądu Rejonowego w Śremie.
§ 2. Środki przeznaczone na realizację inwestycji o której mowa w § 1 pochodzą z
wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz z dochodów z majątku Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIX / 275 /2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 r.

Nabycie nieodpłatne działki nr 38/6 od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
jest konieczne, albowiem dnia 31 marca 2009 r. wydana została przez Burmistrza Książa
Wlkp. decyzja Nr G.7331-07/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
budowy drogi gminnej w miejscowości Jarosławki
gm. Książ Wlkp. na działce oznaczonej nr 38/6.
W budżecie na rok 2010 przeznaczona jest kwota 5.000,00 zł na realizację inwestycji.
Termin rozpoczęcia inwestycji : wrzesień 2010 r., termin zakończenia
inwestycji listopad 2010 r.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

