
    
UCHWAŁA  Nr VI/69/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 
 
w sprawie przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo. 
 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) 
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822 i poz. 906) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie  uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na przekazanie w nieodpłatne uŜyczenie dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy  przy ul. L. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie na okres do 10 lat 
części gruntu tj. 750m2 z nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Borne 
Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3542 ha 
połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, posiadającej 
urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8. 

§ 2. WyraŜa się zgodę na przekazanie w nieodpłatne uŜyczenie dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy  przy ul. L. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie na okres do 10 lat 
części budynku administracyjno – biurowego tj. o pow. 485,05 m2 (pomieszczenia 
usytuowane na parterze budynku ) wraz z gruntem z nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 
nr 41/6 o pow. 0,4074 ha połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, gmina Borne 
Sulinowo, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8 

§ 3. Załącznik graficzny z zaznaczeniem nieruchomości opisanych w § 1 i § 2 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 oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3542 ha oraz działką nr 41/6 o pow. 0,4074 ha 
połoŜonych przy ul. L. Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, gmina Borne 
Sulinowo. 

Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oznaczone są symbolem: 185 MW, U, MN – co oznacza „Teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej”. 

W związku z podjętą w dniu 25 września 2014r. Uchwałą Nr XLVIII/566/2014 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie  
złoŜył w tutejszym urzędzie w dniu 02.03.2015r. wniosek o przekazanie w uŜyczenie: na 
okres do 10 lat części gruntu tj. 750m2 z nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 41/10 o pow. 
0,3542 ha połoŜonej Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, 
posiadającej urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8 oraz części budynku 
administracyjno – biurowego tj. o pow. 485,05 m2 wraz z gruntem z nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków działką nr 41/6 o pow. 0,4074 ha połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 
06, gmina Borne Sulinowo, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8 
na potrzeby realizacji załoŜeń i celów wynikających ze Statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bornem Sulinowie.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                               
     

 
 
 
 


