
 

 

Uchwała nr VIII/76/2019 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 19 czerwca 2019 roku. 

 

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej                            

w miejscowości  Drzewce i Rokosowo 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 2019 r.  poz. 506) oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c  ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa                                            

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 817) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

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

Oddziału Terenowego  w Poznaniu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako:  

1. działka nr 244/8 o powierzchni 0.3040 ha położona w miejscowości Drzewce         

zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022668/0,  

2.  działka nr 244/10 o powierzchni 0.0177 ha położona w miejscowości Drzewce 

zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022668/0,  

3. działka nr 244/12 o powierzchni 1.1537 ha położona w miejscowości Drzewce 

zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022668/0,  

4. działka nr 124/3 o powierzchni 0.9520 ha  położona w miejscowości Rokosowo 

zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022667/3, 

5. działka nr 126/4 o powierzchni 0.3977 ha położona w miejscowości Rokosowo 

zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022667/3.  

 

§ 2. Nieruchomości wymienione w § 1 niniejszej uchwały przeznaczone zostaną pod                  

tereny sportu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 czerwca 2019 roku               

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej                         

w miejscowości Drzewce i Rokosowo  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

  

 

  Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszej Uchwały stanowi własność Skarbu 

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

nieruchomości od wielu lat pełnią funkcje boisk sportowych.   

Pozyskanie nieruchomości do zasobu gminnego, pozwoli Gminie Poniec  uregulować 

stan prawny  nieruchomości. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


