
UCHWAŁA NR XXXII/248/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pińczów. 

Na podstawie art. 34 ust. 6, ust. 6a, ust. 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005r w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów wprowadza się następującą zmianę: 

- § 3 otrzymuje brzmienie 

„§ 3. 1. Nabycie i zbycie nieruchomości następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie po 
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku gdy zbycie prawa własności nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika 
wieczystego, nieruchomość zbywa Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii większości komisji Rady 
Miejskiej. 

3. W przypadku zbycia prawa własności gruntu zajętego pod garaż, o którym mowa w uchwale Rady 
Miejskiej Nr XXVI/217/12 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu 
gruntów pod garażami, nieruchomość zbywa Burmistrz bez uprzedniej uchwały Rady Miejskiej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
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Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwałę Nr XXVI/217/12 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabywaniu gruntów pod garażami przez ich najemców i dzierżawców. 

W celu usprawnienia realizacji tej uchwały zasadne jest aby Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż tych 
gruntów na rzecz tych osób dokonywaną przez Burmistrza. 
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