
UCHWAŁA NR XXXIII/266/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) i 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, nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pińczowie na obrębie 14, oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki o nr 58/218, 58/219, 58/220, 58/221, 58/222, 58/223, 58/224, 58/225, 58/226, 58/229, 58/230, 
58/231, 58/232, 58/233, 58/234, 58/235, 58/236, 58/237, 58/238, 58/239, 58/240, 58/241, 58/242, 58/243, 58/244, 
58/245, 58/246, 58/247, 58/248, 58/257 każda o powierzchni 18 m2, nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako dz. nr 58/255 i 58/256 o łącznej pow. 18m2 oraz nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 58/227 
i 58/228 każda o powierzchni 19m2. Nieruchomości te stanowią własność Gminy, mają urządzoną księgę wieczystą 
Nr KW 25746. 

§ 2. Cena wywoławcza każdej z nieruchomości opisanych w § 1 wynosi 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc 
pięćset 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

Określone w uchwale nieruchomości gruntowe zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości wcześniej 
wybudowanych garaży, a więc zasadne jest sprzedanie wymienionych nieruchomości pod budowę garaży. 
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