
UCHWAŁA  NR XIV/  73  /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.

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. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się  zgodę na dokonanie zbycia w drodze bezprzetargowej Państwu 

Mirosławie  i  Włodzimierzowi  małż.  Kozłowskim   nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Borek Wlkp. w 
celu  uzupełnienia  działki  sąsiedniej  nieruchomości  oznaczonej  w 
ewidencji gruntów jako działka nr 308/9 – o pow. 0,0420 ha, obręb Borek 
Wlkp.  ul.  Szosa  Jaraczewska,  zapisana  w  księdze  wieczystej  nr 
PO1Y/00022761/2.

  
§ 2. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 8.480,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Opracował:
Stefan Szymczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/ 73  /2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.

Działka nr 308/9 będzie służyła na uzupełnienie działki sąsiedniej oznaczonej numerem 
geodezyjnym 308/4, której właścicielami są Mirosława i Włodzimierz małż. Kozłowscy.
Działka nie może być sprzedana jako samodzielna, gdyż nie może być przeznaczona pod 
zabudowę ze względu na przebiegającą linię energetyczną SN przez tę nieruchomość. Działka 
będzie służyła kupującym na urządzenie ogródka przydomowego, oraz na cele rekreacyjne 
i wypoczynkowe.
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