
Id: ZHKQE-PCQAQ-AGFQO-HYGVV-UVHGT. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XVII/138/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn.i zm.), art. 37 ust 1, art. 71 ust. 1 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Rady 
Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej 
położonej w Pińczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 12 numerem działki 26/20 
o powierzchni 0,2790 ha, 

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż znajdującego się na tej działce budynku administracyjno – hotelowego, 

3. Sprzedaż nieruchomości opisanej w ust. 1 i 2 następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy, ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW 8424. 

§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w §1 wraz z pierwszą opłatą roczną za udział w użytkowaniu 
wieczystym gruntu została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego i stanowi kwotę 2 060 000 
zł w tym: cena budynku -2 010 000 zł, wysokość pierwszej opłaty rocznej za grunt : 50 000 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno - hotelowym, położona w Pińczowie przy ul. Pałęki, 
oznaczona w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 12 nr działki 26/20, o powierzchni 0,2790 ha, stanowi 
własność Gminy. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat ma na celu 
zachowanie wpływu gminy na zagospodarowanie tej nieruchomości, tj. przeznaczenie jej pod usługi hotelowo-
gastronomiczne. W umowie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste przyszły nabywca zostanie 
zobowiązany do dokonania przebudowy i modernizacji budynku hotelowo-gastronomicznego w ciągu 3 lat od 
podpisania umowy zgodnie z posiadanym przez gminę projektem technicznym. A zatem celowe i zasadne staje się 
podjęcie takiej uchwały. 


