
UCHWAŁA NR XLIV/W /2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 164/3 wraz z infrastrukturą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co 
następuje:

§1 . Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej 
działkę o nr ewid. 164/3 o pow. 0,0450 ha, położnej w Karolewie, obręb Karolew, 
na której znajduje się infrastruktura w postaci studni głębinowej z wyposażeniem, 
tj. silnik i pompa. Działka zapisana jest w księdze wieczystej 
nr POI Y/00022720/3 i jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

§2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3 . Traci moc uchwała nr XL/253/2017 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. 
z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przejęcia od Kraj owego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu działki nr 164/3 wraz 
z infrastrukturą w postaci studni głębinowej z wyposażeniem.

§4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Nelke

a Prawny



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 
NR XLIV/^b /2018

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 164/3 wraz z infrastrukturą

Uchwała dotyczy nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa działki nr 164/3 o pow. 0,0450 ha wraz z infrastrukturą 
w postaci studni głębinowej z wyposażeniem. Woda pochodząca ze studni 
głębinowej jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodnej 
na terenie gminy Borek Wielkopolski i stanowić będzie alternatywę w przypadku 
braku wody z istniejących już studni.


