
UCHWAŁA NR VII/5 3 /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Borek Wlkp. i osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska 

Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę lokalu mieszkalnego o pow. 76,22 m2, usytuowanego na 

parterze budynku nr 13 położonego w Zalesiu na działce o numerze ewid. 120/1, obręb Zalesie, 

stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. na lokal mieszkalny nr 1, o pow. 63,05 m2, 

do którego przynależy garaż o pow. 15 m2 oraz piwnica o pow. 6 m2 stanowiący własność osoby 

fizycznej.

2. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Borek Wlkp. zapisana jest w księdze wieczystej 

nr P01Y/00035154/8, natomiast nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej zapisana jest 

w księdze wieczystej nr POI Y/00035155/5.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Aleksandra Kubala



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY NR VII/5 3 /2019 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WŁKP.

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Borek Wlkp. i osoby fizycznej

Stosownie do art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 

mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych. 

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której 

wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Gmina Borek Wlkp. jest właścicielem lokalu usytuowanego na parterze budynku 

nr 13 w Zalesiu. Lokal posiada własne, niezależne wejście, dostosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, składa się z 7 pomieszczeń tj. wiatrołapu, dwóch pokoi, korytarza, kuchni, 

łazienki oraz spiżarni. Łazienka oraz drzwi do pomieszczeń zostały przystosowane dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim.

Lokal będący własnością osoby fizycznej znajduje się na piętrze budynku, przynależy 

do niego piwnica oraz garaż. Lokal składa się z 6 pomieszczeń tj. wiatrołapu, dwóch pokoi, 

korytarza, kuchni, łazienki. Z uwagi na rozwiązania architektoniczne lokalu, komunikacja 

w mieszkaniu jest znacząco utrudniona.

W związku z powyższym, dokonanie zamiany lokali jest zasadne.


