
UCHWAŁA  NR XLII/   320   /2010 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 27 MAJA 2010 ROKU

w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego i współwłasności w 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 1 i pkt 6 w związku z art. 34 ust. 1, pkt 3 oraz art.68 
ust.1 pkt 7 i 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Borku 
Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  dokonanie  zbycia  w  drodze  bezprzetargowej  lokalu 
mieszkalnego  oraz  pomieszczeń  przynależnych  usytuowanych  przy  ul.  Szkolnej  
w Borku Wlkp.  ze  współudziałem wynoszącym 1140/10000 do działki  gruntu  nr 
150/7 stanowiącym własność Gminy Borek Wlkp. zapisanej w księdze wieczystej nr 
23580 w Sądzie Rejonowym w Gostyniu.

§  2.Wartość  nieruchomości  ustalona  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  wynosi 
122.000,00 zł.

§  3.  Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  bonifikaty  w  wysokości  80  %  wartości  
w  stosunku  do  lokalu  mieszkalnego,  pomieszczeń  przynależnych  oraz  wartości 
współudziału do gruntu.

§  4.  Spłata  należności  może  zostać  rozłożona  na  raty  zgodnie  z  uchwałą  
nr XX/144/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie 
zasad  nabycia,  zbycia  i  obciążania   nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



                                                                             
                                         
                                                       Uzasadnienie do uchwały

Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku szkolno – mieszkalnym. Znajduje się on na I piętrze 
budynku. Do lokalu mieszkalnego przynależy także piwnica o powierzchni 9,9 m 2 .

Wykupem lokalu zainteresowany jest jego najemca. Zarządcą budynku jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej.  
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