
UCHWAŁA  NR XXIII/   122  /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 16 SIERPNIA 2012 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
                   bezprzetargowym.

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990  
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz  art.  37  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (Dz.  U.  z   2010  r.  Nr  102,  poz.  651  z  późn.  zm.)  Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§  1.  Wyraża  się   zgodę  na  wydzierżawienie  w  drodze  bezprzetargowej 

„Zakładowi Gospodarki Odpadami” Spółka z o. o. w Jarocinie z siedzibą 
w Witaszyczkach nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej 
własność  Gminy  Borek Wlkp.  na  okres  od 17 sierpnia  2012 r.  do  31 
grudnia 2029 r.  w celu realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą: „Budowa 
punktu  gromadzenia  odpadów  problemowych” (punktu  selektywnego 
zbierania  odpadów)  na  terenie  działki  73/77  obręb  0001  –  Borek 
Wielkopolski, Gmina Borek Wielkopolski” .

§ 2. W skład wydzierżawionej nieruchomości wchodzi działka niezabudowana 
oznaczona numerem geodezyjnym 73/77o powierzchni 0,1594 ha 
w obrębie Borek Wlkp. –  zapisana w KW PO1Y/00029657/9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/   122 /2012

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie:  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym.

Na podst. art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z  2012 r.  Poz.  391)  gminy tworzą punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

Na  podstawie  Porozumienia  Międzygminnego,  Gmina  Jarocin  już 

wcześniej starała się o uzyskanie odpowiednich decyzji potrzebnych do budowy 

Punktów  Gromadzenia  Odpadów  Problemowych  (punktów  selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych) wskazując „Zakład Gospodarki  Odpadami” 

Sp. z o.o. w Jarocinie jako inwestora. Uzyskane decyzje wskazują lokalizację 

Punktu. Jest nim działka 73/77 obręb 0001 – Borek Wielkopolski, Gmina Borek 

Wielkopolski.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową 

i uzasadnioną.
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