
UCHWAŁA  NR XVI/  84  /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych 
                  w Borku Wlkp.             
                  

                   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.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§  1.Wyraża  się  zgodę  na  nabycie  nieruchomości  gruntowych  położonych 
w Borku Wlkp. przeznaczonych pod drogi stanowiących: 
- działkę nr 529/3 - o powierzchni 0,0434 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00002540/1 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 529/8 - o powierzchni 0,0390 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00002540/1 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 529/13 - o powierzchni 0,0325 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00002540/1 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 527/2 - o powierzchni 0,0211 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00005058/6 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 527/5 - o powierzchni 0,0171 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00005058/6 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 527/8 - o powierzchni 0,0136 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00005058/6 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 526/5 - o powierzchni 0,0199 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00012542/0 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 526/8 - o powierzchni 0,0167 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00012542/0 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 526/10 - o powierzchni 0,0132 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00012452/0 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 524/5 - o powierzchni 0,0419 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00005019/1 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 524/10 - o powierzchni 0,0343 ha zapisanej w księdze wieczystej 

nr PO1Y/00005019/1 Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- działkę nr 524/15 - o powierzchni 0,0494 ha zapisanej w księdze wieczystej 



nr PO1Y/00005019/1 Sądu Rejonowego w Gostyniu. 

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



Opracował:
Stefan Szymczak

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVI/  84  /2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała dotyczy wykupu gruntów przeznaczonych pod drogi na 
Osiedlu Powstańców Wlkp. Drogi zostały wydzielone zgodnie z 
zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego. W 
przyszłości będą one stanowić drogi osiedlowe. Działki 
wyszczególnione w uchwale będą stanowić infrastrukturę drogową.
Podziały zostały dokonane na koszt Właścicieli nieruchomości. 

Wykup tych gruntów jest konieczny, aby tworzyć 
infrastrukturę dla wydzielonych działek budowlanych.
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