
Zarządzenie Nr GG.00501.154.2017.AS 

 Burmistrza Gminy Mosina 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr 

XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., 

poz. 1697); zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Nabyć nieruchomości gruntowe oznaczoną w ewidencji gruntów jako: 

1. Działka o nr ewid. 135/3 obr. Borkowice, o powierzchni 4.479m² oraz działka o nr 

ewid. 135/6 obr. Borkowice, o powierzchni 162m² zapisane w księdze wieczystej 

Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021184/7 przeznaczone w części pod 

tereny eksploatacji kruszywa, oznaczone na rysunku planu symbolem Z-1 PE, w 

części pod tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem KD1 na 

podstawie Uchwały Nr XLVIII/367/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 

1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mosina zatwierdzanego Uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy 

Mosina z dnia 30.12.1991 r., ogłoszonej  w Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1998 r., Nr 17, poz. 

228; przeznaczenie części działki pod tereny komunikacyjne ustalone zostało na 

podstawie uchwały nr LXII/504/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 

2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Borkowice. 

2. Działka o nr ewid. 141/1 obr. Borkowice, o powierzchni 245m² zapisana w księdze 

wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021184/7 przeznaczona 

zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nr PP.6733.11.2013.MB z dnia 4 czerwca 2013 r. pod drogę gminną. 

3. Działka o nr ewid. 8/5 obr. Krosno, o powierzchni 486m², działka o nr ewid. 8/8 obr. 

Krosno o pow. 77m² oraz działka o nr ewid. 21/2 obr. Krosno o pow. 1497m² 

zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021184/7 

przeznaczone zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji 



inwestycji celu publicznego nr PP.6733.11.2013.MB z dnia 4 czerwca 2013 r. pod 

drogę gminną. 

 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości 

Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 


