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Przewodniczący

Rady Miejskiej w Mosinie

W odpowiedzi na zapytanie Nr BR.0003.440.2012 radnego RM w Mosinie, Pana

Jacka Szeszuły, w sprawie budynku położonego w Mosinie, przy ulicy Wawrzyniaka,

uprzejmie informuję, co następuje:

Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XV Cywilny

Odwoławczy, z dnia 15 marca 2011 r., w pkt I. 1, 2. orzeczenia Sądu Okręgowego w

Poznaniu, Sąd nakazał pozwanym henie Kręgielczak i Jerzemu Kręgielczak, aby wydali

powódce Gminie Mosina, nieruchomość położoną w Mosinie, przy ul. Wawrzyniaka 1,

oznaczoną w rejestrze gruntów jako działka nr 166-I/4 o powierzchni 713 ni2, zabudowaną

budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 405 m, dla klórej Sąd Rejonowy w

Śremie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 21193; termin do spełnienia świadczenia

określonego w punkcie 1. wyzrzacza pozwanym do dnia 30 czerwca 2012r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XV Cywilny Odwoławczy w dniu 15 marca

201 1 r. odroczył termin wykonania zapadłego orzeczenia do dnia 30 czerwca 2012 r. z uwagi

na fakt, iż,, budynek usytuowany na nieruchomości jest przeznaczony na szkołę, w związku z

zyin jego funkcjonowanie determinowane jest okresem roku szkolnego oraz mając na uwadze

konieczność dopełnienia formalności związanych z przeniesieniem szkoły, a przede

wszystkim mając na uwadze interes gimnazjalistów i maturzystów, dla których przeniesienie

szkoły w trakcie roku szkolnego mogłoby zaburzyć tok przygotowań do ważnych

egzaminów.”

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie dwukrotnie podjęli próby komisyjnego

odbioru przedmiotowej nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym od Pani Ireny

Kiergielczak i Pana Jerzego Kręgielczak. Przedmiotowa nieruchomość nie została przez

Państwo Irenę i Jerzego Kręgielczak Gminie Mosina przekazana, dalsze czynności —



egzekucyjne podejmie komornik. Decyzja dotycząca ostatecznego zagospodarowania

przedmiotowej nieruchomości będzie podjęta po przeprowadzeniu w budynku oględzin i

sporządzeniu odpowiednich ekspertyz, prace służące do ich opracowania mogą być

przeprowadzone w budynku wolnym od czynnych zajęć szkolnych.
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