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Odpow wdając na Pana zapytania z 10 lutego 201 3r. dotyczące zarządzenia Burmistrza

Gminy Mosina Nr (G 01 5 1/497/09 z dnia 22 października 2009r. w sprawie nabycia

nieruchomości grun[O\yyCh stanowiacych drogi iniormuję:

Ad. I . I”amily I louse Sp. z o.o. na pocyitku 2009r. zwróciła się do Gminy Mosina z

wnioskiem o nabcie przez. (im nę za synibol iczna kwoty wewnętrznych dróg osiedlowych

stanowiących jej własność na terenie Czapur. te względu na to, iż do zadań własnych Gminy

należą między innymi sprawy g,)linnych c/rug, ulic, mus/ów, placów oraz organizacji ruchu

drogowego, z godnie z art. 7 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1 990r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz. 1.). z 2001 r. Nr I 42 poz. I 591 z późn. zm.), w trosce o dhalość o tworzenie

układów koni uni kacyj nych sieci dróg obsługuj ącej większe tereny i w związku z

zainteresowaniem mieszkańców osiedla przejęciem tych dróg, Burmistrz Gminy Mosina

postanowi I nabyć irzed ni io[owe nieruchomości drogowe ww. zarządzeniem.

Ad.2. Konieczność przgotowania pełnej dokumentacji techniczno — prawnej

planowanych do zbycia dróg wraz z in l”rastrukturą powoduje przedłużenie procedury

przygotowania do uniowy sprzedaży. Przedmiotowe drogi są w dalszym ciągu własnością

spójki jako \\ ewn(trJne drogi osiedlowe i są przez nią utrzymywane. W związku z

powyżSzym gmina nie ponosi do dnia dzisiejszego kosztów utrzymania sieci tych dróg,

związanych z odśnieżaniem. utrzymaniem czystości. udrożnianiem kanalizacji deszczowej.

remontami i innych. Ponieważ są to koszty znaczące Burmistrz Gminy Mosina nie ma

motywach aby nab cie przyspieszać.

Do czasu zakończenia proced ury łormal no prawnej nic można mówić o kosztach całej

transakcji. Po\\ inien Pan zrozumieć, że do zakończenia negocjacji nie możemy udzielać

żadnych inłbrmacji dotyczących ceny, może to pogorszyć naszą pozycję negocjacyjną.



Ad.3. (iu na Mosina nic kupiła żadnej nicFuchomości od Farni Iy I louse Sp. z o.o.

Ad.4. ( mina N”losi na nic kupi In żadnej niciuchorności od Izabelli lub Jakuba

I yżaI sk ich

Ad.5. Gmina Mosina nic pwwadzi rcjcslsu nabywców mienia gminnego. Od początku

2009r. Farni ly I I ousc Sp. y. o.o. nabyła od Gminy Mosi na w drodze przetargu działkę nr ewid.

22373 obr. (yapuy. dyinłky ni 205 obr. CzapuFy orni, działkę nr 1375/6 ohr. Mosina.

liabci In i .Jak nb Pyżnl scy nic nabyl od pocy.ą[k u 2009r. nieruchomości od Gminy

M osina.

AdO. Gmina Mosinn nic y.awieraln i. Family I IOLISC Sp. z o.o. oraz z Izabellą i

Jakubem Pyżalskim umów i zobowiązań do nabycia przez nią nieruchomości.

Otrzymu):

I. Or/e\\ocIuIc7.ąc\ klLI\ Micjkic W \„TOII1iL — v/ni I egz.

2. Sekietni”, L iydti MiejikLeeo ii/iii I egz.

3. (0 ii I ei.

Sony pro „idzi
Rekeint (3eodezI i i N eriieIioinoe i
tel. 618 (0) 576. pok. 2.5


