
UCHWAŁA  NR XXIV/130/2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 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 ( 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 ( Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala,  co następuje:
 
§  1.  Wyraża  się   zgodę na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej  Państwu Marii 

i  Stefanowi  małż.  Sikorskim  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej 
stanowiącej własność Gminy  Borek Wlkp. oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka 1101/1 o pow. 0,0076 ha ,  obręb Borek Wlkp. ul.  Droga Lisia 
zapisana  w  księdze  wieczystej  PO1Y/00001685/2  na  uzupełnienie  działki 
sąsiedniej oznaczonej  n-rem 1075 stanowiącej własność Państwa Sikorskich.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/130/2012
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 października 2012 r.

         Uchwała dotyczy sprzedaży prawa własności dz. nr 1101/1 na uzupełnienie 
dz. sąsiedniej tj. nr 1075 będącej własnością Państwa Marii i Stefana małż. 
Sikorskich. 

         Z wnioskiem o sprzedaż działki wystąpili P.P. Sikorscy. Dz. 1001/1 została 
wydzielona z działki 1101.Podział działki został zatwierdzony decyzją 
OŚGK 6831.3.2012.DD z dnia 8 maja 2012 r. Działka ta będzie służyła P.P. 
Sikorskim na pobudowanie garażu. Powierzchnia działki stanowi obszar 
0,0076 ha. Wartość jej określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 
2.800,00 zł.
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