Uchwała Nr XXIX/250/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 07.05.2014
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości
oznaczonej jako działka ewidencyjna 405/21 o pow. 0.1432 ha położonej w m. Pyzdry

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami )
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Pyzdry niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 405/21
o pow. 0.1432 ha. Zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Koninie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupcy KN1S/00039806/0, od jej
dotychczasowego właściciela.
§2
Nabycie nieruchomości opisanej w § 1, następuje w celu urządzenia drogi gminnej, stosownie
do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasad nienie
do Uchwała Nr XXIX/250/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 07.05.2014

Z wnioskiem o przejęcie przez Gminę Pyzdry nieruchomości określonej w uchwale
wystąpił właściciel Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Pyzdrach. Działka ta od
wielu lat zajęta jest pod drogę dojazdową do zakładu usługowego jak również na osiedle
mieszkaniowe im. Wł. Reymonta. W aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Pyzdry, działka ta oznaczona jest symbolem 2P – tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów nie związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą.
Uchwałą Nr XXIV/196/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 czerwca 2013r.
przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu miasta Pyzdr. Dla przedmiotowej nieruchomości planuje się zmianę jej przeznaczenia
poprzez określenie jej funkcji jako drogi publicznej, zgodnie z jej faktycznym
wykorzystaniem
W przedstawionym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński

