UCHWAŁA NR XVII/ 115 /2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 lutego

2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych
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 /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami/ 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 w drodze umowy kupna –
sprzedaży:
1/ nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radoszkowie, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 204/1, ark. mapy 2 o powierzchni 0,0157 ha, zapisanej
w księdze wieczystej nr PO1M/00039628/1 Sądu Rejonowego w Śremie,
2/ nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radoszkowie, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 207/1 ark. mapy 2 o powierzchni 0,0050 ha, zapisanej w księdze
wieczystej nr PO1M/00039628/1 Sądu Rejonowego w Śremie.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości o których mowa
w § 1 uchwały 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
do Uchwały Nr XVII/ 115 /2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012r.

Grunty objęte powyższą uchwałą są własnością osób fizycznych, a przeznaczone są na
budowę drogi gminnej relacji Książ Wlkp. – Chromiec, na odcinku Radoszkowo Drugie –
granica gminy i budowa ciągu pieszo – jezdnego stanowiącego dojazd do posesji oraz
przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

