UCHWAŁA NR XLVII/433/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 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.i zm.), art. 28, art. 37 ust 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 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, nieruchomości rolnej położonej
w Brześciu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 903/ 1 o powierzchni 0,47 ha . Nieruchomość ta stanowi
własność Gminy, ma urządzoną księgę wieczystą Nr KW 20847.
§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w § 1, ustalona według wyceny rzeczoznawcy majątkowego
wynosi 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysięce złotych).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Omasta

UZASADNIENIE
Nieruchomość rolna, położona w Brześciu oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 903/1 o powierzchni 0,47
ha, stanowi własność Gminy . W/w nieruchomość znajduje się w zasobach Gminy, zatem celowe i zasadne jest jej
przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
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