
 
UCHWAŁA  Nr VI/71/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 
w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822, poz. 906 i poz. 1200) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

 
§ 1. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie dla Powiatu Szczecineckiego części tj. 24,38 m2 

z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
działką nr 3/38 o pow. 0,5363 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 
posiadającej urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8. 

  § 2. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie dla Powiatu Szczecineckiego części gruntu 
tj. 4,62 m2 z nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
działką nr 3/37 o pow. 0,2179 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 
posiadającej urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8. 

 § 3. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie dla Powiatu Szczecineckiego części budynku tj. 
39,93 m2 (pomieszczenia usytuowane w piwnicy budynku) wraz z gruntem z nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków działką nr 3/37 o pow. 0,2179 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, 
obręb Borne 06 posiadającej urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8. 

§ 4. Załącznik graficzny nr 1 z zaznaczeniem nieruchomości opisanych w § 1 i § 2 
stanowi integralną część uchwały. 

§ 5. Załącznik graficzny nr 2 z zaznaczeniem nieruchomości opisanej w § 3 stanowi 
integralną część uchwały. 
 

§ 6. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie nieruchomości, o których mowa w §§ 1-3, na czas 
nieokreślony. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem nieruchomości połoŜonych w miejscowości 
Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków działką nr 3/37 o pow. 0,2179 ha oraz działką nr 3/38 o pow. 0,5363 ha. 

Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oznaczona jest symbolem: 140, Uz, U – co oznacza „Teren zabudowy 
usługowej zdrowia, Teren zabudowy usługowej”. 
  
 Starostwo Powiatowe w Szczecinku z uwagi na realizację inwestycji dotyczących 
zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia, umieściło za zgodą 
Gminy Borne Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 3/38, 
połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo pompy 
ciepła wraz z ogrodzeniem oraz w piwnicy budynku usytuowanego na działce oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków nr 3/37 połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 
Borne 06, gmina Borne Sulinowo - instalacji i urządzeń mających bezpośredni związek z ww. 
pompą ciepła. 

Z uwagi na powyŜsze zasadne jest przekazanie ww. części nieruchomości w uŜyczenie 
dla Powiatu Szczecineckiego. 
 

 

 

 


