
UCHWAŁA  Nr  XXXVI/228/2014 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia  27 marca  2014 r. 
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w rejonie 

ulicy Boreckiej oraz przy ulicy Parkowej w Pogorzeli. 
 

  
    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 3 w zw. z art. 6 pkt 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010 roku Nr 102,   
poz. 651 ze  zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

  
§  1.  Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe 

zabudowane transformatorami energetycznymi położone w Pogorzeli: 
1) Działka nr 332/13 w rejonie ulicy Boreckiej o powierzchni 0,0170 ha  zapisana   

w księdze wieczystej nr PO1Y/00023582/0 prowadzonej przez  Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu Sądu Rejonowego w Lesznie.  

2) Działka nr 45/5 położona przy ulicy Parkowej o powierzchni 0,0050 ha zapisana  
w księdze wieczystej nr PO1Y/00024609/3 prowadzonej przez  Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu Sądu Rejonowego w Lesznie.  

 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotował: 
M. Andrzejewski     
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

ENEA Operator spółka z Grupy ENEA Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi pracami 
mającymi na celu uregulowanie stanów prawnych gruntów zabudowanych urządzeniami 
elektroenergetycznymi wystąpiła z wnioskiem o nabycie prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Pogorzeli w rejonie ulicy Boreckiej o powierzchni 150 m2  - działka nr 
332/13 oraz działki położonej przy ulicy Parkowej –działka nr 45/5  o powierzchni 50 m2.  

Ponieważ wyżej wymienione nieruchomości zostały trwale zabudowane przez 
wnioskodawcę, dlatego przysługuje mu prawo nabycia gruntu w trybie bezprzetargowym. 

W aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela, działka nr 45/5 leży w na terenach usług  
i administracji, a działka nr 332/13 w podstrefie usług komercyjnych. Działki te posiadają 
dostęp do  drogi publicznej, dlatego zbycie ich jest możliwe i w pełni uzasadnione.   

 
 


