
 
 

Uchwała nr IX/70/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 września 2015 r. 

 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa na 

rzecz Gminy Poniec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zmianami), art. 13 ust 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 782 

ze zmianami)    Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Poniec od Skarbu Państwa, prawa 

własności  następujących nieruchomości: 

1. Dz. nr 685/6 o powierzchni 0.0256 ha, położona w Poniecu, zapisana w księdze 

wieczystej KW nr PO1Y/00042344/9, 

2. Dz. nr 685/8 o powierzchni 0.0024 ha, położona w Poniecu, zapisana w księdze 

wieczystej KW nr PO1Y/ 00038155/6, 

3. Dz. nr 729/4 o powierzchni 0.1318 ha, położona w Poniecu, zapisana w księdze 

wieczystej KW nr PO1Y/00042345/6, 

4. Dz. nr 729/11 o powierzchni 0.1140 ha, położona w Poniecu, zapisana w księdze 

wieczystej KW nr PO1Y/ 00042343/2, 

5. Dz. nr 729/13 o powierzchni 0.0876 ha, położona w Poniecu, zapisana w księdze 

wieczystej KW nr PO1Y/ 00042343/2, 

6. Dz. nr 898/16 o powierzchni 0.1134 ha, położona w Poniecu, zapisana w księdze 

wieczystej KW nr PO1Y/ 00042343/2. 

 

§ 2. Nieruchomości wymienione w § 1 niezbędne są do realizacji przedsięwzięcia celu 

publicznego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika                

i konieczności poszerzenia drogi a także stworzenia nowych miejsc parkingowych. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

do uchwały nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2015 roku                

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa na 

rzecz Gminy Poniec. 

 

Gmina Poniec od dnia  22 maja 2015 r. posiada prawo użytkowania wieczystego 

gruntu nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały. Nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nastąpiło nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Poznaniu. 

Przejęcie przedmiotowych nieruchomości niezbędne jest do realizacji przedsięwzięcia 

celu publicznego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika 

i konieczności poszerzenia drogi przy ul. Dworcowej a także stworzenia nowych miejsc 

parkingowych. 

Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa pozwoli gminie uregulować prawo własności 

oraz zwolni gminę od wszelkich opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez okres 

na jaki użytkowanie zostało ustanowione. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 


