
Uchwała nr L / 296 /2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia  1 grudnia 2009

w  sprawie:  nieodpłatnego  przekazania  nieruchomości  gruntowej 
położonej  w  Swarzędzu  na  os.  Mielżyńskiego  na  rzecz  Powiatu 
Poznańskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 6 pkt 6 i art. 13 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r ( Dz.U. z 2004 nr 261 poz 2603 ) 
oraz § 1 pkt. 2 uchwały nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.09.2007 r. 
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXXI/240/2004   Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia 
29.09.2004  r.  w  sprawie  określania  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 
( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007r  nr 159 poz  3450 )
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1

Rada  Miejska  w  Swarzędzu  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie 
nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu na osiedlu Mielżyńskiego 
oznaczonych w katastrze nieruchomości numerami 3142/49, 3144/3, 3145/21 
i  3147/22,  obrębu  Swarzędz  o  łącznej  powierzchni  0,2845 ha  zapisanych 
obecnie w księdze wieczystej nr PO2P/00131974/6.

§ 2

Nieruchomość  opisana  w  §  1  będzie  przekazana  z  przeznaczeniem 
na rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Gmina  Swarzędz  jest  właścicielem  nieruchomości  położonej  w  Swarzędzu 

na  osiedlu  Mielżyńskiego  sąsiadujących  z  nieruchomościami  będącymi  własnością 

Powiatu  Poznańskiego,  na  których  położony  jest  Zespół  Szkół  nr  1  w  Swarzędzu 

im. Powstańców Wielkopolskich.

Starosta Poznański wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przekazanie 

części nieruchomości należących do Gminy Swarzędz na rozbudowę Zespołu Szkół nr 1. 

Po dokonaniu niezbędnych podziałów zostały wyodrębnione działki o łącznej powierzchni 

0,2845 ha, zapisane obecnie w księdze wieczystej PO2P/00131974/6 prowadzonej przez 

Sąd  Rejonowy  w  Poznaniu  w  celu  uregulowania  stanu  terenowo-prawnego. 

Przy  przekazaniu  działek  zostaną  one  obciążone  służebnością  przesyłu  na  rzecz 

każdoczesnego  właściciela  sieci  uzbrojenia  technicznego  przebiegającego  przez  te 

nieruchomości.

Przekazanie  przedmiotowej  nieruchomości  przez  Gminę  Swarzędz  na  rzecz 

Powiatu Poznańskiego pozwoli na rozbudowę szkoły i lepsze jej funkcjonowanie, dlatego 

podjęta uchwała jest uzasadniona.


