
UCHWAŁA  NR V/  13 /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 13 STYCZNIA 2015 ROKU 
 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce. 

 

 

                 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, 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 zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej drogę będącą własnością Gminy Borek Wlkp.     

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41 – o pow. 0,1200 ha              

w obrębie Dąbrówka, zapisana w księdze wieczystej nr PO1Y/00032255/5. 
 

 

§  2. Sprzedaż nieruchomości określonej w paragrafie 1 następuje na rzecz 

właściciela działki nr 40/3 obręb Dąbrówka i ma na celu poprawę warunków jej 

zagospodarowania i użytkowania. 

   

§ 3. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej 

przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.370,00 zł. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Stefan Szymczak 



 

Uzasadnienie 

UCHWAŁA  NR V/ 13 /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 13 STYCZNIA 2015 ROKU 
 

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce. 

 

Właściciel działki nr 40/3 położonej w Dąbrówce Firma MRÓZ S. A. zwróciła 

się z wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 41 położonej  

w Dąbrówce, gdyż działka ta stanowi drogę dojazdową do jego nieruchomości. 

Droga ta jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Wnioskodawca 

poinformował, że posiada środki finansowe, które przeznaczy na remont tej 

drogi. Zobowiązuje się również udostępnić dojazd do działek nr 40/1, 34/1  

i 34/2. Służebność dojazdu zostanie zapisana w akcie notarialnym oraz  

w księdze wieczystej.  


