Uchwała Nr XLIV/534/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Na podstawie art. 25 ust. 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 i Nr 281,
poz.2782 z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459) oraz art.18
ust.2 pkt 9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568 i z 2004 roku Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005
roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
w Toruniu do gminnego zasobu nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3/29 o pow. 5156 m2, położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, (obręb 43, arkusz 4), na której
usytuowane są dwa budynki tj. budynek na przejściu do byłej Przychodni MOMP
oraz budynek portierni, objętej księgą wieczystą KW Nr KI1O/00033607/5 za cenę
31.000,00 zł netto plus 22% podatek VAT tj. 6.820,00 zł co łącznie stanowi kwotę
37.820,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia).
2. Cena nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, obejmuje
wyłącznie wartość działki gruntu, gdyż usytuowane na niej budynki nie stanowią
własności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. lecz stanowią majątek Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski nabyty aktem notarialnym Rep. A 1922/2005 z dnia 27.09.2005 roku
od Syndyka Masy Upadłości "Obszaru Przemysłowego - Zakłady Ostrowieckie" jako
nakłady na w/w grunt.
§ 2. Wydatki związane z nabyciem nieruchomości, o której mowa w § 1,
zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 rok dział 700, rozdział 7005, § 6050, § 4300 i § 4610.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

