UCHWAŁA NR VIII/66/2007
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Bronisławiu

Na podstawie atr.18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,
poz.1055 , Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z
2006 Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Strzelno do gminnego zasobu nieruchomości prawa
własności niżej wymienionej nieruchomości należącej do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Strzelnie :
- działka nr 189/2 o powierzchni 1,4200 ha, KW nr 3733, położona w Bronisławiu gm. Strzelno celem
zwolnienia z długu wynikającego z nie wniesionych opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz w
zamian za zaległości podatkowe- w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
Podatkowa (Dz. .U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) do
wysokości wartości nieruchomości wymienionej wyżej, która zostanie ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Dorota Repulak

Uzasadnienie
Nabycie nieruchomości przez gminę wymaga zgody Rady Miejskiej. Podjęcie niniejszej uchwały jest
niezbędne do przejęcia prawa własności nieruchomości należącej do Spółdzielni Kółek Rolniczych w
Strzelnie celem zwolnienia z długu i przejęcia za zaległości podatkowe. Wartość nieruchomości ustali
rzeczoznawca.

