
 
UCHWAŁA Nr VIII/85/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 
w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiącej 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 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. 1. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni 
na biomasę, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 62/25 
o pow. 0,5629 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 posiadającej 
urządzoną księgę wieczystą o nr KO1I/00018904/8. 

        2. Załącznik graficzny przedstawiający uŜyczaną część nieruchomości stanowi 
integralną część niniejszej uchwały. 

 
§ 2. WyraŜa się zgodę na uŜyczenie nieruchomości, o której mowa w § 1, na okres  

do 31 grudnia 2015 r. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków działką nr 62/25 o pow. 0,5629 ha połoŜonej w Bornem Sulinowie, 
obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oznaczona jest symbolem: 244C, Um – co oznacza „Teren ciepłownictwa, teren zabudowy 
usługowej komunalnej”. 
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 5 
w Bornem Sulinowie na ww. nieruchomości prowadzi działalność - kotłownię miejską w celu 
zabezpieczenia mieszkańców Bornego Sulinowa w energię cieplną. 
Z uwagi na zapisy art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie nie wnosi sprzeciwu do zawarcia umowy uŜyczenia na okres do końca 
2015r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie.  
 

 

 

 


