
UCHWAŁA  NR VII/  27 /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 12 MARCA 2015 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 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 24 

ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187, 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.  

nieruchomości stanowiących następujące działki niezabudowane: 

1/ dz. nr 65/10 w miejscowości Skokówko o powierzchni 0,4683 ha, zapisaną    

w KW nr PO1Y/00022724/1, przeznaczoną pod boisko sportowe i plac zabaw 

dla dzieci,   

2/ dz. nr 35/16 w miejscowości Zimnowoda o powierzchni 0,0604 ha, zapisaną 

w KW nr PO1Y/00022722/7, przeznaczoną pod plac zabaw dla dzieci, 

3/ dz. nr 6/4 w miejscowości Bruczków o powierzchni 0,6844 ha, zapisaną        

w KW nr PO1Y/00022720/3, przeznaczoną pod boisko sportowe i plac zabaw 

dla dzieci, 

4/ dz. nr 373/4 w obrębie Zimnowoda, miejscowość Głoginin o powierzchni 

0,4056 ha, zapisaną w KW PO1Y/00022722/7, przeznaczoną pod plac zabaw 

dla dzieci,  

5/ dz-ki położone w obrębie Karolew nr 141/2 o powierzchni 0,0973 ha i 141/3 

o powierzchni 0,4525 ha, zapisane w KW PO1Y/00022720/3, przeznaczone pod 

cmentarz komunalny. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

  

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 
Opracował: 

Stefan Szymczak 



 

 

Uzasadnienie 
do Uchwały nr VII/ 27 /2015  

z dnia 12 marca 2015 r. 

 

     Działki wyszczególnione w uchwale stanowią własność Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu. Dla działek tych 

zostało zatwierdzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/16/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. 

Przeznaczenie działek wyszczególnionych w Uchwale jest zgodne z 

zatwierdzonym Studium. Przejęcie tych nieruchomości na własność Gminy jest 

konieczne w celu realizacji zadań statutowych przez Gminę Borek 

Wielkopolski. 

 

 

 

 

 


