
ZARZĄDZENIE NR ....................
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych 
w Swarzędzu 

Na podstawie: 
1. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. nr 142 
poz.1591 z późn. zmianami/, 
2. art. 25 ust.1 w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami / Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651/, 
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. 2005r 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 ), 
4.ugody z dnia 26.03.2013 r., 
5.Stanowiska Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 4/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
Burmistrz zarządza: 

§ 1. 

Nabycie rzecz Gminy Swarzędz prawa użytkowania wieczystego działek położonych 
w Swarzędzu oznaczonych w katastrze nieruchomości numerami: 3134/63, 3134/65 arkusz 
mapy 29, zapisanych w księdze wieczystej numer PO2P/002432039/, 3134/66 arkusz mapy 29, 
zapisanej w księdze wieczystej numer PO2P/00016908/1, 3132/11, 3132/12 arkusz mapy 26, 
zapisanych w księdze wieczystej numer PO2P/00091836/4, 3138/34 arkusz mapy 29, zapisanej 
w księdze wieczystej numer PO2P/00091836/4, 3140/34 arkusz mapy 29, zapisanej w księdze 
wieczystej numer PO2P/00093155/0, 3133/19 arkusz mapy 26, zapisanej w księdze wieczystej 
numer PO2P/00227843/9, 3131/18 arkusz mapy 26, zapisanej w księdze wieczystej numer 
PO2P/00094496/9, 3139/37, 3136/91, 3137/84 arkusz mapy 29, zapisanych w księdze 
wieczystej numer PO2P/00094496/9, 3795/4 arkusz mapy 29, zapisanej w księdze wieczystej 
numer PO2P/00245288/2, 3147/4 arkusz mapy 30, zapisanej w księdze wieczystej numer 
PO2P/00016908/1. Gmina Swarzędz nabędzie prawo własności do przedmiotowych działek 
o łącznej powierzchni 3,7489 ha za kwotę 1,23 zł brutto (słownie:jeden złoty i dwadzieścia trzy 
grosze) za każdą z nich, czyli łącznie za kwotę 17,22 zł brutto (słownie:siedemnaście złotych 
i dwadzieścia dwa grosze). 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości. 
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Uzasadnienie
Działki położone w Swarzędzu oznaczone numerami: 3134/63, 3134/65, 3134/66, 3132/11, 
3140/34, 3133/19, 3147/4, 3138/34, 3131/18, 3136/91, 3137/84, 3139/37, 3132/12, 3795/4 
stanowią tereny zieleni, boiska sportowe, miejsca parkingowe, tereny komunikacji oraz plac 
zabaw w rejonie os. Raczyńskiego, os. Cegielskiego oraz os. Działyńskiego. 
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z pismem Referatu Architektury i Urbanistyki sygnatura RAU. 6724-
0102/001/2012 z dnia 22.06.2012 r., w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz, zatwierdzonym Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29.03.2011 r.obszar przedmiotowych działek stanowią tereny dla funkcji 
mieszkaniowej o oznaczeniach III.13.M, III.15.M, III.18.M. 
Zgodnie z zawartą ugodą z dnia 26 marca 2013 r. pomiędzy Gminą Swarzędz a Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Swarzędzu, gmina nabędzie przedmiotowe działki o łącznej powierzchni 
3,7489 ha za kwotę 1,23 zł brutto za każdą z nich. 
Z uwagi na faktyczny stan użytkowania w/w nieruchomości jako terenów przestrzeni publicznej 
ich nabycie do mienia gminy jest uzasadnione. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

z dnia .................... 2013 r.
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