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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako dzialka nr 206/5 położonej w miejscowości Zdziechowa. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 19 październiak 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gniezno od Agencji Nieruchomości Rolnych 
nieruchomości o powierzchni około 5,00 ha stanowiącej część działki oznaczonej geodezyjnie numerem 206/5 
położonej w miejscowości Zdziechowa gmina Gniezno, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie 
prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1G/00002616/0, z przeznaczeniem na cel publiczny polegający na realizacji 
zadania wlasnego Gminy Gniezno, tj. budowa Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z całą infrastrukrturą 
techniczną. Położenie części działki nr 206/5 do przejęcia przez Gminę Gniezno oznaczono graficznie na mapie 
geodezyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Przygotowany projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Gniezno części nieruchomości 
o powierzchni 5,00 ha stanowiącej działkę położoną w obrębie miejscowości Zdziechowa, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako dzialka nr 206/5 o powierzchni 27,8310 ha, stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Przejęcie na rzecz Gminy ww. nieruchomości umożliwi realizację inwestycji polegającej na budowie Zespołu 
Szkolno Gimnazjalnego, sali gimnastycznej, boisk z całą infrastrukturą techniczną i użytkową, dojazdów 
i parkingów oraz małej infrastruktury.Wnioskowany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy usługowej. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pelni uzasadnione. 
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