UCHWAŁA Nr XLII/474/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie nabycia nieruchomości oraz nakładów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 roku nr 102, poz.1055 , Nr 116 poz.1203 i Nr 167
poz.1759 oraz z 2005 r Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457) oraz 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 r Nr 261 poz 2603 i Nr 281 poz.2782 oraz z 2005 r Nr 130 poz.1087 i Nr 169
poz.1420) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od syndyka masy upadłości Huty Ostrowiec S.A .
w upadłości :
1) prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości
w Ostrowcu Świętokrzyskim objętych księgą wieczystą KW Nr 46288 :

położonych

a) działki Nr 34 o pow.2880 m2 (Obręb 35 arkusz IV) wraz z prawem własności
budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych , przy ulicy Słowackiego
13 i 13A
b) działki Nr 38/6 o pow.5965 m2 (Obręb 41 arkusz IV) wraz z prawem
własności budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, przy ulicy
Parkowej 4
c) działki Nr 38/7 o pow.917 m2 (Obręb 41 arkusz IV) przy ulicy Parkowej, na
której znajduje się budowla w postaci ujęcia wody pitnej
d) niezabudowanych działek Nr 38/5 i 38/10,o łącznej pow.1.5408 m2 (Obręb 41
arkusz IV), przy ulicy Parkowej
2) nakładów w postaci budynku mieszkalnego położonego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, przy ulicy Szewieńskiej Nr 5 , usytuowanego na działce gruntu
Nr 38/12 o pow. 44792 m2 (Obręb 41 arkusz IV), stanowiącej własność Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW Nr 45244.
§ 2. Nabycie , o którym mowa w §1, następuje do gminnego zasobu nieruchomości .

§ 3. Wydatki związane z nabyciem ,o którym mowa w §1 , zostaną pokryte z środków
budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2005 – dział 700 rozdział 70005 .
§4. Wykonanie
Świętokrzyskiego .
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§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

