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UCHWAŁA NR 0150/XIV/297/07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie wyra enia zgody na sprzeda nieruchomo ci poło onej w Tychach przy ul.
Sikorskiego w trybie bezprzetargowym na rzecz dzier awcy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 z pó n.zm), art. 13 ust. 1 i art.37 ust.3 art.67 ust.1
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2004r Nr 161
poz.2603) oraz w oparciu o Uchwał Nr 0150/XXXIII/621/05 Rady Miasta Tychy z dnia 31
marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/X/182/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26
czerwca 2003r. w sprawie przyj cia zasad nabywania, zbywania i obci ania nieruchomo ci
gruntowych oraz ich wydzier awiania i wynajmowania na okres dłu szy ni trzy lata, na
wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisj Inicjatyw Lokalnych i
Ładu Przestrzennego oraz Komisj Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Wyrazi zgod na sprzeda w drodze bezprzetargowej nieruchomo ci poło onej w Tychach
przy ul. Sikorskiego, oznaczonej na karcie mapy 3 obr b Paprocany jako działka nr 1950/128
o pow. 190 m2 zapisanej w ksi dze wieczystej KW 26620 jako własno Gminy Miejskiej
Tychy, zgodnie z zał cznikiem mapowym doł czonym do uchwały – na rzecz Dzier awcy tej
działki.
§2
Opisana w § 1 nieruchomo gruntowa zabudowana jest obiektem handlowo-usługowym,
wolnostoj cym, wybudowanym przez Dzier awc na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta
Tychy z dnia 28.05.1998 roku, znak: GWA 73511/158/98/WG .
§3
Sprzeda nieruchomo ci nast pi za cen ustalon na poziomie warto ci rynkowej okre lonej
przez rzeczoznawc maj tkowego w operacie szacunkowym, z zaliczeniem nakładów
poniesionych przez Dzier awc na wybudowanie budynku okre lonych przez rzeczoznawc
maj tkowego.
§4
Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Tychy.
§5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy
Rady Miasta Tychy
/-/ dr Michał Gramatyka
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