UCHWAŁA NR XXXVI/258/10
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Pyzdrach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 1919 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Pyzdrach składa wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie Gminie Pyzdry zabudowanej
działki gruntu położonej w m. Pyzdry oznaczonej numerem geodezyjnym 1499 o pow. 0.3487 ha, zapisanej w księdze
wieczystej Kw nr 37449 Sądu Rejonowego w Słupcy, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących
nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie
stanowią inaczej. Działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 1499 o pow. 0.3487 ha położona w Pyzdrach ul. Rynek
7 jest zabudowana budynkiem usługowym i budynkami magazynowymi. Wymieniona nieruchomość służyć będzie realizacji
zadań własnych Gminy Pyzdry w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Pozwoli przenieść funkcjonujący codziennie
i uciążliwy oraz zagrażający dla ruchu drogowego teren handlowy z obszaru Rynku stanowiącego centrum miasta oraz odblokuje
i upłynni ruch drogowy na tym obszarze, w tym najważniejszy dojazd karetek sanitarnych do Przychodni Zdrowia. Podjęcie
uchwały w projektowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
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