
            

 

UCHWAŁA  Nr XXXVII/463/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM  SULINOWIE 

z dnia 12 grudnia 2013 r. 

 
w sprawie uŜyczenia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. 
 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz.1323,  
z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 
762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 
908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529 oraz z 2013r. poz. 1238) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na nieodpłatne uŜyczenie części (200 m2) nieruchomości, zgodnie 
z załącznikiem graficznym, stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, połoŜonej  
w miejscowości Piława, obręb Piława, gmina Borne Sulinowo oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków nr 284 o pow. 0,41 ha,  posiadającej  księgę wieczystą o numerze KO1I/00016679/7 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku. 

            
 § 2. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie nieruchomości opisanej w § 1 na okres do  

31 grudnia 2019 r.  
          

            § 3. Załącznik graficzny do uchwały z zaznaczeniem granic nieruchomości oraz 
wyznaczeniem części nieruchomości stanowiącej przedmiot uŜyczenia, opisanej w § 1, stanowi 
integralną część uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
   Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków działką nr 284 o powierzchni 0,41 ha, połoŜonej w miejscowości Piława, 
obręb Piława, gmina Borne Sulinowo. 

W związku z realizacją wspólnego projektu ze Stowarzyszeniem LGR „Partnerstwo 
Drawy”, polegającego na zagospodarowaniu części nieruchomości tzw. „Przystankeim Ryby” 
istnieje konieczność oddania części nieruchomości w uŜyczenie. Wynika to z formalnych 
wymogów Programu Operacyjnego „Ryby” 2007-2013, w ramach którego projekt będzie 
realizowany. Projekt „Przystanek Ryby” zakłada wybudowanie obiektów charakteryzujących się 
wspólną wizualizacją w kilkunastu gminach naszego województwa. Obiekty te mają spełniać 
rolę promocji obszaru, na którym się znajdują oraz jego walorów przyrodniczo – 
krajobrazowych. W Gminie Borne Sulinowo wybór padł  na jedno z bardziej atrakcyjnych 
miejsc nad jeziorem Pile, pod względem dostępności dla przypadkowego turysty lub osoby 
podróŜującej w innym celu drogą krajową nr 20 przez naszą gminę. Od wielu lat miejsce to 
jednak znajduje się w bardzo złym stanie oraz jest zaniedbane, przez co stanowi niewątpliwie 
niezbyt pozytywną wizytówkę naszej gminy. Projekt realizowany wspólnie z LGR „Partnerstwo 
Drawy” Zostanie uzupełniony poprzez realizację dodatkowych inwestycji na tym terenie, dzięki 
czemu powstanie w przyszłym roku miejsce postoju z prawdziwego zdarzenia, które będzie 
miało na celu zainteresować osoby podróŜujące przez naszą gminę pozostaniem w niej na dłuŜej, 
odwiedzeniem Bornego Sulinowa i skorzystaniem z oferty turystycznej.   

Przedmiot uŜyczenia, po dokonaniu inwestycji będzie nadal ogólnodostępny i będzie 
zarządzany przez Gminę Borne Sulinowo. 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


