
UCHWAŁA NR V/26/11 

RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 23 lutego 2011r. 

 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości połoŜonej w Międzychodzie w drodze bezprzetargowej 
 

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 ze zm.1) oraz art. 23 ust.1 pkt 7 
w związku z art. 11 ust.2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. ze zm.2) Rada Miasta 
i Gminy Dolsk uchwala co następuje: 

 
§ 1. WyraŜa się zgodę na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w obrębie ewidencyjnym 
gruntów Międzychód działki nr 85/1 o pow. 0,0077 zapisanej w księdze wieczystej nr KW 
17340 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie w drodze bezprzetargowej na rzecz 
właściciela nieruchomości przyległej tj. działki nr 77 połoŜonej w Międzychodzie 
z przeznaczeniem pod rozbudowę cieku wodnego Kanał Kadzewski. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 

Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Dolsk 

 
Janina Pawełczyk 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, 
poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 
106, poz.675, Nr 40, poz. 230. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963,Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323. 
 
 



UZASADNIENIE 
 

UCHWAŁY NR V/26/11 

RADY MIASTA I GMINY DOLSK  

z dnia 23 lutego 2011r 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości połoŜonej w Międzychodzie w drodze bezprzetargowej 
 
 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Śremie w 

związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości zwrócił się z prośbą o sprzedaŜ działki 

nr 85/1 o pow. 0,0077 ha połoŜonej w Międzychodzie zapisanej w księdze wieczystej 

nr 17340 z przeznaczeniem pod rozbudowę kanału podstawowego. 

PowyŜsza działka zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wydana przez Burmistrza Śremu nr PPS.PP.7331-320/06 z dnia 5.01.2007r. ustala warunki 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na 

odbudowie Kanału Kadzewskiego wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie gminy Dolsk 

– obręb Międzychód i obręb Mełpin oraz gminy Śrem – obręb Mórka, obręb Bodzyniewo, 

obręb Kadzewo i obręb Wyrzeka. 

Działka została geodezyjnie wydzielona na podstawie decyzji Nr RG GG 6011/20/10 

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 października 2010r. Działka sprzedawana jest 

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie moŜe być 

zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Wobec powyŜszego podjęcie uchwały 

o sprzedaŜy w/wym. działki w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 77 

połoŜonej w Międzychodzie jest w pełni uzasadnione. 

 
 
 


