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UCHWAŁA NR XX/177/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ), oraz art. 13 ust. 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. Zezwala się na obciążenie hipoteką nieruchomości zabudowanej budynkiem pływalni miejskiej 
stanowiącej własność Gminy Pińczów, położonej w Pińczowie na działce nr 82/3, obręb 08, dla której prowadzona 
jest w Sądzie Rejonowym w Pińczowie księga wieczysta nr KW 15566, na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu zaciągniętej pożyczki przez „ Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi” Sp. z o.o. w Rzędowie do maksymalnej kwoty w wysokości 1 936 394 zł (słownie: 
jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych) na okres 10 lat tj. do 30 
kwietnia 2022roku. . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie zwrócił 
się z wnioskiem o zabezpieczenie pożyczki na nieruchomiści jaką zamierza pobrać od Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na budowę tego zakładu. Nieruchomość oznaczona nr działki 82/3 obr.08 
zabudowana jest budynkiem pływalni miejskiej i wartość początkowa tej nieruchomości wynosi 6 785837,32 
(słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych trzydzieści 
dwa grosze).Gmina Pińczów posiada w tej spółce swoje udziały, w związku z czym jest współinwestorem tego 
zadania .Należy nadmienić, że zgodnie ze zmieniającymi się przepisami w zakresie utrzymania czystości 
i wywozu odpadów komunalnych Gmina Pińczów jest przypisana do regionu w Rzędowie, który przujmował 
będzie odpady. Tak więc celowe jest podjęcie niniejszej uchwały. 


