
                
 

UCHWAŁA  Nr XLVII/502/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM  SULINOWIE 

z dnia 28 maja 2018 r. 

 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie 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 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska  
w  Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości 
gruntowej, położonej w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonej                       
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 251/18 o pow. 1,3025 ha, wpisanej w księdze 
wieczystej Nr KO1I/00055533/7.   
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/271/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie                      
z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na 
terenie gminy Borne Sulinowo. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z artykułem 24 ust. 5 pkt. 1c ustawy z dnia 19 października 1991 r.                                   
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostki samorządu 
terytorialnego nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy m.in. na cele ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury                       
i kultury fizycznej. 

Burmistrz Bornego Sulinowa po przejęciu nieruchomości do zasobu gminnego 
zamierza realizować zadania własne gminy wyszczególnione w art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 12 
oraz pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, m.in.: krzewienie kultury 
fizycznej i turystyki, w tym organizacja terenów rekreacyjnych, dbałość o zieleń gminną  
i zadrzewienia, utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej.  

Realizacja powyższych zadań nastąpi zgodnie z Projektem pod roboczą nazwą 
„Zagospodarowanie rekreacyjne terenu dz. Nr 251/15 obręb Kiełpino”, w którego założeniach 
jest stworzenie ogólnodostępnego terenu z przeznaczeniem na cele sportowo – rekreacyjne. 
Przedmiotowy działka posiada ciekawe położenie oraz niezliczoną ilość walorów 
przyrodniczych, zatem jest idealnym miejscem do rozwoju edukacji publicznej, kultury                        
i kultury fizycznej.    

Teren oznaczony działką Nr 251/18 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczony jest na zieleń urządzoną. 

Reasumując powyższe zasadnym byłoby, aby Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
podjęła uchwałę o nabyciu przedmiotowej nieruchomości do zasobu Gminy Borne Sulinowo. 

 
 

 


