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  Uchwała Nr …………. 

   Rady  Miejskiej  Rydzyny 

   z  dnia ……………….  

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 181/4 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5 c ustawy z 

dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

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

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 181/4 o powierzchni 0,1246 ha, zapisanej w księdze wieczystej 

PO1L/00003456/2 z przeznaczeniem na drogę publiczną.  

  

2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1 

określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

  

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Rojęczyn, oznaczona numerem 

ewidencyjnym 181/14 o powierzchni 0,1246 ha stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się 

w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu. 

Przedmiotową nieruchomość Gmina nabywa w celu włączenia w skład drogi gminnej – 

przedłużenie działki nr 182 i 181/3, która to stanowi drogę dojazdową do szkoły podstawowej 

oraz boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. 

Przejęcie przez Gminę nieruchomości o numerze 181/14 umożliwi realizację inwestycji                              

w zakresie kompleksowego remontu drogi gminnej oraz uregulowanie stanu prawnego ww. 

gruntu. 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa dróg, ich 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg jest celem publicznym, a z art. 7 

ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że stanowi również zadanie własne Gminy.  

Art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa, stanowi, że nieruchomości będące w zasobie Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty 

przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mogą być                

w drodze umowy, nieodpłatnie przekazane na własność jednostce samorządu terytorialnego.  

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie projektu uchwały: 

Aleksandra Pietrzak   


