UCHWAŁA NR XXIII/152/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 sierpnia 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 2016 r., poz. 446) 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 Brzóstowni, obręb geodezyjny
Brzóstownia, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47 o powierzchni 0.2600 ha, zapisanej w księdze
wieczystej PO1M/00048307/1 Sądu Rejonowego w Śremie, dla zapewnienia rozwoju miasta i gminy
Książ Wlkp.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o której
mowa w § 1 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 XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Uchwała dotyczy nabycia na rzecz Gminy Książ Wlkp. działki ewid. nr 47 o powierzchni
0.2600 ha. Wymieniona działka stanowi własność Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego
AGROKOMPLEKS Brzóstownia.
Nieruchomość nabywa się zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 03 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
gruntowymi, dla zapewnienia rozwoju miasta i gminy Książ Wlkp. Środki na zakup w/w
nieruchomości pochodzić będą z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku
Gminy.
Ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) do nabycia nieruchomości niezbędna jest
zgoda rady gminy, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej
uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu uważa się za
uzasadnione.
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