
 

Uchwała nr XXX/245/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej                            

w miejscowości Wydawy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz  art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 

ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne  nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

Oddziału Terenowego  w Poznaniu nieruchomości położonej w miejscowości Wydawy, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 856/12 o powierzchni 0.1907 ha, zapisanej            

w  księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW  nr PO1Y/00026420/8. 

 

§ 2. Nieruchomość określona w § 1 niniejszej uchwały przeznaczona jest na realizację celu 

publicznego tj.  na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej                           

z Rydzyńską oraz dróg prowadzących do miejscowości Zawada i  Wydawy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

o uchwały nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia 2017 roku                

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej                           

w miejscowości Wydawy  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

  

  Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszej Uchwały stanowi własność Skarbu 

Państwa, w imieniu, którego działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  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.  

Obecny stan faktyczny nieruchomości będących w zasobie Gminy Poniec oraz Skarbu 

Państwa reprezentowanego przez Starostwa Powiatowe  w Gostyniu nie pozwala na to aby 

można było pobudować nowy bezpieczny układ drogowy  zgodnie z koncepcją opracowaną 

przez Biuro Projektowe Drogownictwa „RONDO” 

Zgodnie z w/w koncepcją do przebudowy oraz pobudowania ronda niezbędna jest 

działka nr 856/12, która została w tym celu wydzielona z działki 856/3 po wcześniejszym 

wyrażeniu zgody przez  Agencję Nieruchomości Rolnych.  

Dzięki pozyskaniu nieruchomości do zasobu gminnego, Gmina Poniec będzie miała 

możliwość przebudowy skrzyżowań zgodnie z opracowaną koncepcją. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


