
UCHWAŁA NR XIII / 148 / 2019
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 
w obrębie Pierzchno gmina Kórnik.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i 1696), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe” (Dz. U. 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492), w związku § 2 pkt 2 lit. a uchwały 
Rady Miejskiej Nr XLIII/472/2005 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia 
i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 
a także gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r., nr 167, poz. 4488, ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII 

Wydział Gospodarczy pod nr 0000019193, na rzecz Miasta i Gminy Kórnik prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 114/8 o powierzchni 0,1319 ha, położona w obrębie Pierzchno gmina Kórnik, zapisana 

w księdze wieczystej nr KW PO1D/00045698/8 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr XIII / 148 / 2019
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w obrębie Pierzchno gmina Kórnik.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła

przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Pierzchno, gmina

Kórnik, działka oznaczona numerem geodezyjnym 114/8, położona w obrębie Pierzchno,

przeznaczona jest pod teren drogi wewnętrznej. Nabycie prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości następuje w celu realizacji zadań związanych z inwestycjami

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski
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