
Uchwała Nr XXIII/206/2005 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 15 marca 2005 roku 

w sprawie sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 

samorz�dzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./, oraz art. 37 ust. 2 

pkt. 5 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo�ciami /Dz. U z 

2004 roku Nr 261 poz. 2603/, Rada Miasta Sandomierza uchwala: 

§ 1 

Wyra�a si� zgod� na sprzeda� nieruchomo�ci gruntowej poło�onej w Sandomierzu przy ul. 

Trze�niowskiej, oznaczonej nr ewid. dz. 818/3 o pow. 0,6513 ha - na rzecz u�ytkownika 

wieczystego Przedsi�biorstwa Budowlanego „NOWBUD" Sp. z o. o. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały zleca si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§  
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 
mgr Ryszard Lewandowski 

 



UZASADNIENIE 

Przedsi�biorstwo Budowlane „NOWBUD" Sp. z o. o zwróciło si� z wnioskiem o 
sprzeda� działki oznaczonej nr ewid. 818/3 o pow. 0,6513 ha. b�d�cej w jego u�ytkowaniu 
wieczystym. 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomo�ciami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261 póz. 2603/ nieruchomo�� jest zbywana w 
drodze bezprzetargowej, je�eli sprzeda� nast�puje na rzecz jej u�ytkownika wieczystego. 
Cen� nieruchomo�ci sprzedawanej w drodze bezprzetargowej ustala si� w wysoko�ci nie 
ni�szej ni� jej warto��. Na poczet ceny nieruchomo�ci gruntowej sprzedawanej jej 
u�ytkownikowi wieczystemu zalicza si� kwot� równ� warto�ci prawa u�ytkowania 
wieczystego tej nieruchomo�ci, okre�lon� według stanu na dzie� sprzeda�y (art. 69 w/w 
ustawy). 

Przedsi�biorstwo Budowlane „NOWBUD" Sp. z o. o. wnosi roczne opłaty z tytułu 
u�ytkowania wieczystego przedmiotowej działki stanowi�ce 8% warto�ci gruntu, co stanowi 
obecnie kwot� 9 736,00 zł /słownie: dziewi�� tysi�cy siedemset trzydzie�ci sze�� 00/100 zł/. 

Ze wzgl�du na to, i� Przedsi�biorstwo „NOWBUD" zatrudnia na stałe około 50 osób, 
a Gmina wspiera rozwój małej i �redniej przedsi�biorczo�ci na terenie miasta, wydaje si� 
celowym pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. 

 

 


