
 

 

Uchwała nr XXIV/185/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 marca 2017 roku 

 

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych                          

w Janiszewie  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  10, 15 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zmianami), art. 

24 ust. 5 pkt 1 lit. „c” oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1491 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne  nabycie od Agencji  Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonych w Janiszewie oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako: 

1. działka nr 307 o powierzchni 0.1000 ha zapisanej w  księdze wieczystej KW                        

nr PO1Y/00026420/8, 

2. działka nr 309 o powierzchni 0.0300 ha zapisanej w  księdze wieczystej KW                        

nr PO1Y/00026420/8. 

 

§ 2. Nieruchomości wymienione w § 1 niniejszej uchwały przeznaczone zostaną na cele 

infrastruktury drogowej. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XXIV/185/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2017 roku              

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych                        

w Janiszewie od Agencji  Nieruchomości  Rolnych 

 

 Nieruchomości wymienione w § 1 niniejszej Uchwały stanowią własność Skarbu 

Państwa, w imieniu którego działa Agencja Nieruchomości Rolnych.  

Agencja Nieruchomości Rolnych  nieodpłatnie może przekazać na własność gminie 

nieruchomości przeznaczone na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi 

wykonaniu zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym. Przedmiotowe nieruchomości zagospodarowane są pod drogę wewnętrzną 

dojazdową, która przebiega miedzy zabudową mieszkaniową byłych PGR w kierunku do 

Świetlicy Wiejskiej w Janiszewie. Uczęszczana jest głównie przez byłych pracowników PGR 

jako główny dojazd do swoich posesji. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


