
UCHWAŁA  NR XLIII/    250    /2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 ROKU

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrówce.

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz 
art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  102,  poz.  651,  z  późn.  zm.)  Rada
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Wyraża  się   zgodę na  zbycie  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości

gruntowych  niezabudowanych,  stanowiących  drogę  i  rów,  które  są
własnością Gminy Borek Wlkp. w celu uzupełnienia działek sąsiednich
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako;

- działka nr 38 – o pow. 0,2700 ha w obrębie Dąbrówka, zapisana w księdze
wieczystej nr PO1Y/00032255/5, stanowiąca rów,

- działka nr 39 – o pow. 0,4200 ha w obrębie Dąbrówka, zapisana  w księdze  
      wieczystej nr PO1Y/00032255/5 stanowiąca drogę.
  
§ 2. Wartość nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny dokonanej
przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 23.550,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Stefan Szymczak



Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/        /2014 

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała dotyczy sprzedaży działek nr 38 i 39 położonych w Dąbrówce. Działka
nr 38 stanowi drogę, a działka nr 39 rów.  Nieruchomości zostaną przeznaczone 
na uzupełnienie działki sąsiedniej tj. nr 42, której właścicielem jest Sławomir 
Mróz.        
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