
UCHWAŁA  NR VII/  38  /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU

w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości   
                  Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.             
                  

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c oraz ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 
1991 r.  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  rolnymi  Skarbu Państwa  (tekst 
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.)  Rada Miejska Borku 
Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§  1.Wyraża  się  zgodę  na  nieodpłatne  przejęcie  od  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp.:  

1) nieruchomości  nie zabudowanej,  oznaczonej  numerem ewidencyjnym 77/2 
stanowiącej  drogę  o  powierzchni  0,2690  ha  zapisanej  w  KW  nr 
PO1Y/00022724/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo, 
2)  nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej pod boisko sportowe i plac 

ćwiczeń dla OSP:
 - dz. nr 6/4 - o powierzchni 0,6844 ha zapisanej w KW nr PO1Y/00022720/3 
położonej w obrębie geodezyjnym Bruczków,

3) nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych pod lokalizację miejsc 
postojowych dla obsługi obiektów przestrzeni publicznej:  
- dz. nr 46/1 - o powierzchni 0,1017 ha zapisanej w KW 
nr PO1Y/00022724/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo,  
- dz. nr 49/1 - o powierzchni 0,0558 ha zapisanej w KW 
nr PO1Y/00022724/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo,

4) nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej pod budowę placu zabaw dla 
dzieci:
-  dz.  nr  29/7  -  o  powierzchni  0,0798  ha  zapisanej  w  KW  
nr  PO1Y/00022726/5 położonej w obrębie Grodnica,

 5) nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej pod budowę placu zabaw dla 
dzieci i boisko sportowe:
-  dz.  nr  61/11  -  o  powierzchni  0,2201  ha  zapisanej  w  KW  
nr PO1Y/00022726/5 położonej w obrębie Koszkowo.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak
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