
UCHWAŁA  NR XI/ 53 /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonej  w Koszkowie

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz art. 32 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia   1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 650 z 
późn. zm.)  Rada Miejska   Borku Wlkp. uchwala,  co następuje:
 
§  1.  Wyraża  się   zgodę  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz 

użytkownika  wieczystego  nieruchomości  zabudowanej,  której  budynki 
stanowią  odrębną  własność,  stanowiącej  własność  Gminy   Borek  Wlkp. 
położonej w Koszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 50/2 
o  powierzchni  0,7000  ha, dla  której  prowadzona  jest  księga  wieczysta 
PO1Y/00028795/1.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie do uchwały nr XI/ 53 2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 września 2011 r.

Uchwała dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. 
Z wnioskiem o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność wystąpili 
wspólnicy spółki Stanisław i Krzysztof Osiewicz. Są oni właścicielami 
budynków, które stanowią odrębną własność. Są oni użytkownikami 
wieczystymi działki nr 50/2 położonej w Koszkowie. Na podstawie art. 37 ust. 
2 pkt 5 nieruchomość zbywana jest w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego.
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