
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1. 130 .2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr WOM.0050.1. 54 .2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia  25 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prawa własności nieruchomości 

położonych w Rabowicach, przeznaczonych pod budowę układu komunikacyjnego. 

Na podstawie: 
1) art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 713) 
2) art. 5 ust. 1-3, art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 396 ze zm.) 
3) 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 2005 r., nr 29, poz. 749) zmienionej uchwałą 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 2007 r., nr 159, poz. 3450), 

Zarządzam co następuje: 

§ 1.  

W zarządzeniu nr WOM.0050.1. 54 .2019 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia  25 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prawa własności 
nieruchomości położonych w Rabowicach, przeznaczonych pod budowę układu komunikacyjnego, §1 
pkt  2) otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

"11/20, 11/22, 11/25, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30 i 11/32 o łącznej powierzchni 1,8743ha, dla 
których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr 
PO2P/00012230/9 - w miejscowym planie działki: 

᠆ 11/20 i 11/25 położone są na obszarze oznaczonym symbolem 2 KDZ, 

᠆ 11/22 i 11/30 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 KDZ, 

᠆ 11/27 i 11/28 położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3 KDZ 

᠆ 11/29 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6 KDL, 

᠆ 11/32 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5 KDL - tereny dróg publicznych klasy 
zbiorczej i lokalnej." 

§ 2.  

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Uzasadnienie

Zarządzenie nr WOM.0050.1.54.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
25 kwietnia  2019 r. jest podstawą do przejęcia przez Gminę Swarzędz od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa działek przeznaczonych na budowę układu komunikacyjnego.

W ww zarządzeniu określone zostało przeznaczenie przejmowanych działek w planie
zagospodarowania przestrzennego. Dla działek oznaczonych numerami 11/29 i 11/32 wskazano
oznaczenie opisane symbolem odpowiednio 6KDZ i 5 KDZ, a winno być 6KDL i 5 KDL.




