
    
UCHWAŁA  Nr XLVIII/516/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
 
w sprawie użyczenia 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 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650 
i 1000) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na użyczenie dla Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo 
Drawy” z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5 w Bornem Sulinowie, części nieruchomości: 

1) 0,2 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków działką nr 1/146 o pow. 0,7833 ha, położonej w miejscowości Borne 
Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości założona jest 
księga wieczysta o numerze KW KO1I/00018907/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy  
w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych; 

2) 0,2 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków działką nr 284 o pow. 0,4100 ha, położonej w miejscowości Piława, obręb 
Piława, gmina Borne Sulinowo. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta  
o numerze KW KO1I/00016679/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku 
Wydział Ksiąg Wieczystych. 

     2. Załączniki graficzne nr 1 i nr 2 z zaznaczeniem nieruchomości opisanych  
w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wyraża się zgodę na użyczenie nieruchomości opisanych w §1 na czas oznaczony 
do 7 lat. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem: 

- nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/146 
o pow. 0,7833 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina 
Borne Sulinowo. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 62US,ZP – teren sportu i rekreacji, teren 
zieleni urządzonej (plaża miejska, przystań). 

- nieruchomości gruntowe oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 284 
o pow. 0,4100 ha, położonej w miejscowości Piława, obręb Piława, gmina Borne Sulinowo. 
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem: KP- teren parkingu. 

Z uwagi na zapisy art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy o samorządzie gminnym 
ustawodawca zobowiązuje Radę Miejską do wyrażenia w formie uchwały zgody na zawarcie 
kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.  

Przeznacza się do użyczenia przedmiotowe części nieruchomości dla Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Partnerstwo Drawy” ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo na ustawienia dwóch 
tablic informacyjnych z batymetrią i mapą 3D jeziora Pile. Tablice są uzupełnieniem 
infrastruktury turystycznej. Projekt w całości finansowany przez Lokalną Grupę Działania 
„Pojezierze Razem” w Szczecinku.  

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                               
     

 
 
 
 
 
 


