
UCHWAŁA  NR XXIV/ 131 /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie

           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. 28 
ust.  1  i  art.  37  ust.  1  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  dokonanie  zbycia  w  drodze  przetargu  ustnego 

nieograniczonego  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  stanowiącej 
działkę  przeznaczoną  pod  zabudowę,  która  jest  własnością  Gminy  Borek 
Wlkp. nr ewidencyjny 1/4 o powierzchni  6.380 m  2  położonej w obrębie 
geodezyjnym  Zimnowoda  -  Głoginin  zapisanej  w  księdze  wieczystej  nr 
PO1Y/00039949/6.

         
         
§ 2. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/131/2012
Rady Miejskiej Borku Wlkp.z dn. 11 października 2012 r.

                 W sprawie; zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
Zimniowoda – Głoginin.

Uchwała dotyczy sprzedaży działki stanowiącej grunt po byłej owczarni położony 
w Głogininie. Grunt ten wcześniej stanowił własność Skarbu Państwa. Po 
komunalizacji stanowi własność Gminy Borek Wlkp. 
                  Działka ta została skomunalizowana w 2011 r. Obszar jej wynosi 
0,6380 ha. Wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 66.000,00 
zł. Działka ta zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego.
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