
UCHWAŁA NR XXXVII/312/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez 
Gminę Mosina 

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   i   1378), 
art. 24 ust. 5 pkt 1 lit c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.  U. z  2020  r., poz.  396, 
568  i  1086), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa 
własności nieruchomości oznaczonej   w   ewidencji gruntów jako działka 
nr 291/14, o  pow. 0,0025 ha, obręb Krosinko, dla której Sąd Rejonowy 
w  Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 
nr PO1M/00021456/5. 

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie wykorzystana na realizację przez 
Gminę Mosina celu publicznego, jakim jest budowa infrastruktury w  postaci 
kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Mosińskim, w ciągu ulicy Lipowej we wsi 
Krosinko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z  art.  24  ust.  5  pkt  1  lit  c ustawy z  dnia 19  października
1991  r.  o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.
z  2020  r. poz. 396, 568  i  1086), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
wykonujący prawo własności w  imieniu Skarbu Państwa, może nieodpłatnie
przekazać nieruchomość jednostce samorządu terytorialnego na cele związane
z  realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Przedmiotowa nieruchomość jest
niezbędna do realizacji inwestycji gminnej polegającej na budowie kładki
pieszo-rowerowej nad Kanałem Mosińskim, w ciągu ulicy Lipowej w Krosinku.
Dla wyżej opisanej inwestycji Starosta Poznański w  dniu 19 września 2018  r.
wydał decyzję nr 5412/18 zatwierdzającą projekt budowlany i  udzielił
pozwolenia na budowę. Zgodnie z  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a  ustawy  z  dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w    sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, w  tym między innymi czynności
nabywania nieruchomości. Z dniem 25 listopada 2020 r. utraciła moc uchwała
nr XX/146/11 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 29  grudnia 2011  r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina. Utrata mocy
nastąpiła wskutek wejścia w  życie uchwały nr XXXV/282/20 Rady Miejskiej
w  Mosinie z  dnia 3  listopada 2020  r. W  związku z  powyższym, podjęcie
przedmiotowej uchwały jest niezbędne do nabycia z zasobu Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna
nr 291/14, obręb Krosinko.

Przewodnicząca Rady
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