Projekt zlo2ony przez
Burmistrza Miasta Kola

ucHwALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z drna .,.....,............ 2020 r.
rv sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowej na rzeczjej u2ytkownika
wieczystego

Na podstawie art. 18ust.2pkt9lit. austawy zdnia Bmarca 1990r. osamorz4dzie gminnym (Dz.rJ.

z 2019 t. poz' 506 ze z:m) oraz art. 13 Lrst. I , 32 ust. I , art. 37 ust. 2 pkt 5, otaz afi.
69 i70 r-rsiawy z dnia
2l sierynia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciarni (Dz. tJ. z2018 r., poz. 22042e zrn.) Rada Miejska w Kole

nchwala co nastgpuje:

$ 1. Wyraza sig zgodg nasprzeda|dziatkirr 5615 (ark. mapy 34) o pow. 0,t604 ha polozonej w l(ole przy
ul. Wloclawskiej stanowi4cej wlasnoSi Grniny Miejskiej Kolo,ia rzecz-jej uzytkowniha'wieczystego
dla kt6rej
sEd Rejonowy w Kole prowadzi ksiggg wieczyst4 nr KN 1w0003524310.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza

sig Br.rrmistrzowi Miasta Kola,

$ 3. Uchwaia wchodzi w Zycie z dnier.n pod.jgcia.
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UZASADNIENIE
do UCFIWAI-Y NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchouroSci gruntowej natzeczj ej uzytkownika wieczystego
Zgodnie z obowi4zLrj4cym miejscowym planem zagospodarowania pl'zcstrzenuego
Miasta Kola w
re-ionie ulic: Toruriska, Sienkiewicza, Jana Pawla Il, Blizna, Kolejowa uchwalonyni
uchwalq Rady Miejskiej
w Kole Nr XLII/33712006 z dnia 28 marca 2006 r. wraz ze zmianarti zatwierdzonymi uchwalq Nr
XXXl1Il25312008 Rady Miejskie.j w Kole z dnia 26 listopada 2008 r: (Dz, rJrz. Woj. Wielkopolskiego
Nr
36/09 z dnia 10 narca 2009 r., poz.516), clz. nr 56/5 (ark. rnapy 34) znajciu-ie sig na
terenie uslug
nieuci4zliwych (U).
Dzialka nr 56/5 (ark. rnapy 34) polozona w Kole przy ul. Wioclawskiej zabudowana jest:
budynkiem administracyjnym dwupigtrowy, trzykonclygnacyjnyrn, podpiwniczouyll,
budynkiem magazynowyrn j ednoko,clyg,acyjny,r,,iepodpiwniczony,,
budynkiem garazowyn-I, j edrokondygnacyj,ym, niepoclpiw,iczonyl]r,
budynkiem gospodarczym, j ednokondygnacy.j nyrr.
Uzytkownik wieczysty przedtliotowej nieruchomoSci wystqpil do Bumistrza Miasta Kola
z wuioskiem

sprzeda| na.jego rzecz prawa wlasnoSci tejze nieruchomoSci.
Zgodnie z ustaw4 z dnia 2l sierpnia 1997 rokr,r o gospodarce nieruchoposciami:

art. 32

ust.

I

stanorvi: ,,uientchomoSc gruntowa oddana

sprzedana wylqcznie u2ytkownihowi wieczystemll.

-

.

w

o

uzytkorvanie wieczyste moze byi

.,,,

art. 37 ust.2 pkt 5 stauowi: "nieruchouroSc jest zbywana w droclze bezprzetargowej, jezeli
sprzedaZ
nierucho,rosci,astgpuj e na rzecz.i ej uzytkownika wieczystego...,,.

W dniu 29 listopada 2019 r. tzeczozlawca maj4tkowy sporz.lclzil operat szacunkowy, zgodnie

z
kt6ryn-r wartosc rynkowa prawa uzytkowania wieczystego niemchomoSci gruntowe.j
w wynosi 219 000,00 zl
(slownie: dwieScie dziewigtnaScie tysigcy zlotych00/l 00).

w

mySl att. 69 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami, na poczet ceny nieruchomoSci gmntowej
jej uzytkownikowi wieczystetnu zalicza sig kwotg r6wn4 wartoSci jej prawa uzytkowania

sprzedawanej

wieczystego tej nieruchomosci, okreslonq wg stanu na dzieri sprzedazy.
Sroclkr ttzl'skatre: z.t: z,ltvcitt ttiot'ucltonroSci ob.iete.j nini,,,jszq uchrvala stanowic bgdq pLzych6rl
Gminir
I\,liejskic.i I(oio i zasilil.1cj bLrcl2*.
Z uwagi na powyzsze podjpcie ,iniejszel ,chwaly jcst uzasaclnione.
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