
UCHWAŁA NR XXVII/225/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze 
przetargu 

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. zm.),  art. 28, art. 37 ust 1,  art. 67 ust. 2 pkt. 1, art.71 ust.1 i 2  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U. 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. Wyraża  się  zgodę na  sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  lokalu mieszkalnego Nr 10 
położonego w Pińczowie przy ul. Legionistów 12 w budynku wielolokalowym  wraz z udziałem w użytkowaniu 
wieczystym działki na której usytuowany jest budynek, oznaczonej w ewidencji  gruntów, jako  działki nr: 290/1, 
290/7, 290/10 o łącznej  powierzchni 799 m2 Obręb 05. Nieruchomość  ta  stanowi własność Gminy, ma urządzoną 
księgę wieczystą  Nr KI1P/ 00019542/8. 

§ 2. Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego opisanego w § 1, wraz z pierwszą opłatą roczną za udział 
w użytkowaniu wieczystym gruntu  została ustalona  według  wyceny  rzeczoznawcy    majątkowego  na  kwotę  
70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Lokal   mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,00 m2 położony jest na parterze budynku wielorodzinnego 
w Pińczowie  przy ul. Legionistów 12/10,  jest w złym stanie technicznym i wymaga  dużych nakładów 
finansowych na  remont . 

W/w lokal  znajduje  się w zasobach mieszkaniowych Gminy, zatem celowe i zasadne  jest  przeznaczenie go 
do sprzedaży w drodze  przetargu  ustnego   nieograniczonego. 
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