
Id: BDZFF-TVTMY-QSGQX-WPUZL-ANGCQ. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR LXIV/399/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonych 
w Jasiniu 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 2010 nr 102 poz 651 ze zm) 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 ) 

§ 1. 

Rada Miejska w Swarzędzu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności 
nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone w katastrze nieruchomości numerami 
97, 184 i 210/1 z obrębu Jasin, gmina Swarzędz o łącznej powierzchni 2,2102 ha, dla których 
prawo własności na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz ujawnione jest w księdze wieczystej 
o numerze PO2P/00100793/7 na rzecz Powiatu Poznańskiego. 

§ 2. 

Nieruchomość opisana w § 1 stanowi część ulicy Wrzesińskiej i Łowęcińskiej i jest 
przekazana w celu realizacji inwestycji drogowej przez Powiat Poznański. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr 123/08 z dnia 23.12.2008, która określa zakres inwestycji na przebudowę 
nawierzchni ul. Wrzesińskiej, obejmującej przebudowę chodników, jezdni, wjazdów, zatok 
postojowych oraz zatok autobusowych wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
z odwodnieniem i oświetleniem. Działki gruntu oznaczone w katastrze nieruchomości numerami 
97, 184 i 210/1 o łącznej powierzchni 2,2102 ha, dla których prawo własności na rzecz Miasta 
i Gminy Swarzędz zapisane jest w księdze wieczystej o numerze PO2P/00100793/7 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu stanowią pas drogowy ul. 
Wrzesińskiej i Łowęcińskiej. W celu uregulowania stanu prawnego całości pasa drogowego tych 
ulic zachodzi potrzeba przekazania przedmiotowych działek na rzecz Powiatu Poznańskiego, 
aby działki tworzące pas drogowy stanowiły łączność gospodarczą, co pozwoli na właściwą 
realizację i prawidłowe zarządzanie całością przez jednego właściciela. 


