







                    UCHWAŁA  NR  LXVII/320/10
                     RADY  GMINY   PACANÓW
                           z  dnia  22  wrzesień  2010 r

w  sprawie zmiany  Uchwały  Rady  Gminy Pacanów Nr LXV/309/10  w sprawie wyrażenie  zgody  na  sprzedaż lokali  mieszkalnych  i  użytkowych  położonych    w   Pacanowie   przy  ulicy  Mlecznej  47

      Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.9 litera ,,a  i h’’ ustawy z  dnia 8  marca  1990 r o  samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U. z  2001  Nr 142, poz.1591 z późniejszymi  zmianami / oraz  art.11 ust.2  art.13 ust.1 ,art.34  ust.1 pkt.3  i pkt.6, art.37  ust.1,2 pkt.2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami ( tj. Dz. U. z  2010 r  Nr 102 poz. 651)  Rada  Gminy  Pacanów  uchwala   co  następuje;
§1
Zmienia  się  §1  Uchwały  Rady  Gminy  Pacanów  Nr  LXV/309/10  z  dnia  14  lipca  2010  r   i  otrzymuje  nowe brzmienie; 
Wyraża  zgodę  na  sprzedaż  przez  Gminę  Pacanów  w  trybie  bezprzetargowym  lokalu  mieszkalnego  nr 3  wraz  z  pomieszczeniem   przynależnym   oraz  częścią udziału  gruntów (wydzielonych) do  zajmowanej  powierzchni  lokalu usytuowanego  w  budynku  położonym  w  Pacanowie  posadowionym  na  nieruchomości  oznaczonej   jako  działka  nr  1322/2   o  pow. 0,1170  ha  objętej  Księgą  Wieczystą  nr  KI1B/00056270/7 Sądu  Rejonowego w  Busku  Zdroju   dla  jego  najemcy , których odrębna własność  zostanie  utworzona  na  podstawie  art.7 ustawy  z  dnia  24  czerwca  1994r  o  własności  lokali ( tekst. jedn. z 2000r  Nr  80  ,  poz.903  ze  zm.)
§2
Ulega  zmianie  §2  Uchwały  Rady  Gminy  Pacanów  Nr  LXV/309/10  z  dnia  14  lipca  2010  r   i  otrzymuje  nowe  brzmienie;
,,Wyraża  zgodę  na  sprzedaż  w  trybie  przetargowym  lokali  mieszkalnych  nr 1 ,  2, lokali  użytkowych  nr  4,5,6 usytuowanych  w  budynku  opisanym  w  §1 wraz  z  pomieszczeniami  przynależnymi  oraz  częścią  udziału  gruntów                         (  wydzielonych)  do  zajmowanej  powierzchni  lokalu .      
§3
                                                                                                                       
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
§4
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
 Jan Nowicki







Uzasadnienie  do  Uchwały  Rady  Gminy Pacanów  Nr LXVII/320/10
z  dnia   22  wrzesień   2010r   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr   LXV/309/10  z  dnia  14  lipca  2010 r  o  wyrażenie  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych  w  Pacanowie .


      Zgodnie  z  art.13.ust.1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce nieruchomościami  tekst  jednolity  z  2004  Dz. U. Nr  261  poz.2603  z  późniejszymi  zmianami / z  zastrzeżeniem  wyjątków  wynikających  z  innych ustaw nieruchomości  mogą  być  przedmiotem  sprzedaży.
        Ponieważ  przedmiotowe   nieruchomości  są  zbędne  dla  realizacji  celów  publicznych  i  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  Gminy,  a  przemawia  za  tym  słuszny  interes  ekonomiczny  Gminy  właściwym  staje  się zbycie  przedmiotowych  nieruchomości.



Podinspektor  d/s  gospodarki
mieniem   komunalnym
Anna  Czekalska            








                                                                                               

