UCHWAŁA NR XVII/107/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
na własność Gminy Książ Wlkp. przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 24 ust. 5c
ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 ze zm.) 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 nieodpłatne przekazanie w drodze umowy na własność Gminy Książ
Wlkp. przez Skarb Państwa – Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, z przeznaczeniem na drogę
gminną nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chrząstowie oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 140/6 o powierzchni 0.1536 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1M/00000567/3 Sądu
Rejonowego w Śremie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 r.
Działka
nr 140/6 o powierzchni 0.1536 ha, zapisana w księdze wieczystej
PO1M/00000567/3 Sądu Rejonowego w Śremie, położona w Chrząstowie stanowi własność
Skarbu Państwa. Wymieniona nieruchomość użytkowana jest jako droga, stanowiąc fragment
drogi gminnej.
Wobec powyższego Gmina Książ Wlkp. na podstawie art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 ze zm.) wystąpi do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
o nieodpłatne przekazanie wymienionej nieruchomości na jej rzecz, w celu budowy drogi.
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