Uchwała XVII/78/2007
Rady Gminy Pacanów
z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIV/71/2007r w sprawie nabycia od GS SCH w Pacanowie nakładów budowlanych na działkach będących własnością Gminy Pacanów w zamian za zadłużenia z tytułu należności opłat za użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ,lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) i art.11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/(tekst jednolity z 2004r Dz. U. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami), art.2§l punkt 1, art.59 §1 punkt 6 ustawy ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje;

§1

W uchwale Rady Gminy Pacanów Nr XIV/71/2007r z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nabycia od GS SCH w Pacanowie nakładów budowlanych na działkach będących własnością Gminy Pacanów w zamian za zadłużenia z tytułu należności opłat za użytkowanie wieczyste §1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wyraża  zgodę na nabycie od GS SCH w Pacanowie nakładów budowlanych (budynek sklepu) na działce nr 124/1 położonej we wsi Książnice stanowiącej mienie komunalne Gminy Pacanów na kwotę nie wyższą niż określona w operacie szacunkowym to jest 27 550,00 zł i nakładów budowlanych (budynek sklepu) na działce nr 1091 położonej w Wójeczce stanowiącej mienie komunalne Gminy Pacanów na kwotę nie wyższą niż określoną w operacie szacunkowym to jest 12 260,00 zł w zamian za zaległości w opłatach rocznych i pierwszych za użytkowanie wieczyste za lata 2006-2007 oraz za zaległe zobowiązania podatkowe za lata 2006- 2007."
§2

Upoważnia się Wójta Gminy Pacanów do negocjowania wartości nabywanych nakładów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                       
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