Uchwała Nr VII/65/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia
2012 r. oraz wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy
Kościan

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale nr XIII/127/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy
Kościan przy drodze krajowej nr 5 § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę
wieczystą nr PO1K/00053570/1, położonej na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5,
składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 394/1, 396, 398/2, 399/2, 400/2, 401, 402,
403, 404 o powierzchni 1.29.62 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan".
2. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny Gminie Kościan następujących działek
gruntu położonych na terenie Gminy Kościan, obręb Sierakowo, Sołectwo Pelikan:
1) działka nr geodezyjny 394/2 o powierzchni 0.11.61 ha,
2) działka nr geodezyjny 398/1 o powierzchni 0.0.68 ha,
3) działka nr geodezyjny 399/1 o powierzchni 0.00.54 ha,
4) działka nr geodezyjny 400/1 o powierzchni 0.00.45 ha.
3. Działki gruntu, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, są własnością Gminy Miejskiej Kościan
i stanowią część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą nr
PO1K/00053570/1.
4. Darowizna działki gruntu, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest dokonywana w celu wykorzystania
gruntów jako tereny sportowo - rekreacyjne.
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5. Darowizna działek gruntu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, jest dokonywana w celu
wykorzystania gruntów do regulacji i utrzymywania wód oraz urządzeń melioracji wodnych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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