
UCHWAŁA  NR XXXVI/199/2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2013 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu.

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990  
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami) 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 ze  zmianami)  Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Wyraża  się   zgodę na  bezprzetargowe zbycie  nieruchomości  gruntowej 

niezabudowanej położonej w Zalesiu, stanowiącej własność Gminy 
Borek Wlkp., oznaczonej numerem geodezyjnym 226/18 obręb Zalesie 
o  powierzchni  0,0223  ha  zapisanej  w  księdze  wieczystej  nr 
PO1Y/00023875/1.

§ 2.  Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi na rzecz  właściciela 
nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 139.  

§ 3. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej 
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1.987,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/199/2013 z dnia 12 września 2013 r.

Działka nr 226/18 będzie służyła na uzupełnienie działki sąsiedniej oznaczonej numerem 
geodezyjnym 139, której właścicielem jest Henryk Marciniak .
Działka ta powstała po wydzieleniu drogi dojazdowej dla nieruchomości Leszka Gościniaka   
i Henryka Marciniaka. Po wykupie działki przez Pana Henryka Marciniaka działka będzie 
stanowiła połączenie z drogi przez wieś z działką stanowiącą własność Pana Henryka 
Marciniaka oznaczoną numerem geodezyjnym nr 139, aby miała ona bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej.
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