
UCHWAŁA  NR XI/ 54 /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
                  w Zalesiu.              
                  

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.),  oraz art.  24 ust.  5 pkt 1 lit.  c  ustawy z dnia  19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. 
U.  z  2007  r.  Nr   231  poz.  1700  z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  Borku  Wlkp. 
uchwala, co następuje:
 
§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  nieodpłatne  przejęcie  od  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp.:
1) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 354/12 

w  obrębie  Zalesie  stanowiącej  drogę  o  powierzchni  0,1034  ha,  zapisaną 
w księdze wieczystej PO1Y/00022721/0 w Sadzie Rejonowym w Gostyniu,

2) nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 355/1 
w  obrębie  Zalesie  stanowiącej  drogę  o  powierzchni  0,2629  ha,  zapisaną 
w księdze wieczystej PO1Y/00022721/0  w Sądzie Rejonowym w Gostyniu.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/ 54 / 2011 z dnia 15 września 2011 r.

Uchwała dotyczy nieodpłatnego przejęcia gruntów stanowiących drogi 
w miejscowości Zalesie. Drogi te stanowią dojazdy do mieszkańców bloków po 
byłym PGR Zalesie i stanowią infrastrukturę towarzyszącą mieszkańcom 
budynków. Droga nr 355/1 połączy również drogę powiatową z działką nr 
356/2, której właścicielem jest Gmina Borek Wlkp. i stanowi ona teren po byłej 
oczyszczalni ścieków. Działka nr 355/1 powstała z podziału geodezyjnego 
działki nr 355. Pozostała część tj. dz. nr 355/2 stanowi grunt orny, gdyż droga ta 
została zlikwidowana.
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